ใบสมัครเขารวมโครงการ
โครงการประกวดความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
NU i2P 2017 Contest (Idea to Product Contest)
ขอมูลทีมเขารวม
ชื่อทีม
ชื่อผลงาน
หัวหนาทีม (1 คน)
1. ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
โทรศัพท

.

.

ชั้นป
คณะ
E-mail

.

.

.

.

.

สมาชิกทีม (ไมเกิน 3 คน)
1. ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
โทรศัพท
2. ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
โทรศัพท

3. ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา
โทรศัพท

ชั้นป
คณะ
E-mail

.

.

.

ชั้นป
คณะ
E-mail

.

.

.

.

.

ชั้นป
คณะ
E-mail

.

.

.

.

.

.

อาจารยที่ปรึกษานักวิจัย ผูประกอบการ หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (จํานวนไมเกินทีมละ 2 คน)
1. ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
โทรศัพท
2. ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
โทรศัพท

.

.

.

คณะ
E-mail

.

.

.

.

.

คณะ
E-mail

.

.

ขอมูลความคิด/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ
1) ความคิด/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ ที่นําเสนอคืออะไร
(อธิบายถึงรูปแบบหรือรูปลักษณของผลิตภัณฑ, คุณสมบัติหรือหลักการทํางานของผลิตภัณฑ)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
2) นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่เกี่ยวของคืออะไร มีลักษณะเดนหรือขอดีอยางไร
(เปรียบเทียบลักษณะเดน ขอดี ขอดอย ของเทคโนโลยีเทียบกับเทคโนโลยีเดิม)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
3) แนวทางในการนํานวัตกรรม/เทคโนโลยีไปประยุกตใชในเชิงพาณิชยหรือธุรกิจ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
4) ผลิตภัณฑหรือบริการนี้เปนประโยชนกับใคร กลุม ลูกคาหลักหรือกลุมเปาหมายคือใคร และวิธีการในการเขาถึงกลุมลูกคา
หรือการสรางความสัมพันธกับกลุม ลูกคา
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
5) โครงสรางตนทุน/คาใชจาย ของความคิด/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
ขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

รูปภาพประกอบความคิด/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ

คุณสมบัติผูสมัคร
1. นิสิต จํานวนทีมละ 2-4 คน (นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรระดับใดก็ได และไมไดอยูระหวางการพักการศึกษา)
2. มีอาจารยที่ปรึกษา นักวิจัย ผูประกอบการ หรือที่ปรึกษาทางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
จํานวนไมเกินทีมละ 2 คน

เกณฑการตัดสิน
1. ความนาสนใจในแนวความคิด/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ
2. จุดเดนหรือขอดีของความคิด/เทคโนโลยี/ผลิตภัณฑ
3. ความเขาใจในแนวคิดเทคโนโลยี
4. ความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชนไดจริง
5. ความชัดเจนในการบุกกลุมเปาหมาย/ลูกคา
การประกวด/เงินรางวัล
1. เปดรับสมัครผูสนใจเขารวมกิจกรรมการประกวด ตั้งแตบัดนี้ – 4 กันยายน 2560
2. รอบคัดเลือกรอบ พิจารณาผูผานรอบคัดเลือก (พิจารณาผลจากใบสมัครเขารวมโครงการ) จํานวน
15 ทีม ไดเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท โดยประกาศผลผานทางเว็บไซตอุทยานวิทยาศาสตรฯ มน.
http://scipark.nu.ac.th/ และที่ facebook : NU SciPark
3. การประกวดแขงขัน ผูผานเขารอบ 15 ทีม นําเสนอผลงาน (Oral Presentation) ซึ่งจะมีการจัดการ
ประกวดในวันเสารที่ 16 กันยายน 2560 รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 ทีม ไดเงินรางวัลทีมละ 15,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 ทีม ไดเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท และรางวัล The Best Presentation Award
ไดเงินรางวัล 5,000 บาท
4. ทีมชนะเลิศทั้ง 3 ทีม เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เขารวมกิจกรรม Boot Camp ระหวางวันที่ 5-7
ตุ ล าคม 25690 และเข า ร ว มการแข ง ขั น ระดั บ ภู มิ ภ าค ในระหว า งวั น ที่ 16 – 18 พฤศจิ ก ายน 2560 และ
ระดับประเทศ ในระหวางวันที่ 22 -24 กุมภาพันธ 2560

การนําเสนอผลงาน (Oral Presentation)
1. รูปแบบการนําเสนอไมจํากัด (Power Point, VDO presentation)
2. เวลาในการนําเสนอ 7 นาที
3. เวลาในการวิพากษ ซักถาม และใหขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 8 นาที
ตารางกิจกรรม
ลําดับ

กิจกรรม

กําหนดการ

1

รับสมัครทีมนิสิตสงผลงานเขาประกวด
แขงขัน NU i2P 2017

2

คณะกรรมการคั ด เลือ กที มผ า นเข า รอบ วันที่ 9 กันยายน 2560
NU i2P 2017 จากเอกสาร
ประกาศผลผูผานรอบคัดเลือก
วันที่ 9 กันยายน 2560

3

บัดนี้ - 4 กันยายน 2560

หมายเหตุ
สง/ขอรับ ใบสมัครเขารวมการประกวด ได
ที่ อุทยานวิทยาศาสตรฯ ม.นเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1
โทร. 055-968720 (ภิญญดา)
คณะกรรมการพิจารณาใชผูเชี่ยวชาญ
ภายในมหาวิทยาลัย
15 ทีม ผานรอบคัดเลือก รับเงินรางวัล
สนับสนุน ทีมละ 1,000 บาท
ชนะเลิศ 3 ทีม รางวัล 15,000 บาท/ทีม
ชมเชย 2 ทีม รางวัล 5,000 บาท/ทีม
และรางวัลพิเศษ
The Best Presentation Award รางวัล
5,000 บาท
กิจกรรมระดับภูมิภาคกอนมีการประกวด
แขงขันระดับภาคเหนือ 20 ทีม

4

จั ด การประกวดแข ง ขั น และผลงาน วันที่ 16 กันยายน 2560
ประกวด NU i2P 2017
เวลา 08.30-16.30 น.

5

ทีมชนะเลิศ 3 ทีม เปนตัวแทน
5-7 ตุลาคม 25690
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร เข า ร ว มกิ จ กรรม
boot camp ณ จังหวัดเชียงราย
ทีมชนะเลิศ 3 ทีม เปนตัวแทน
16 – 18 พฤศจิกายน 2560 รวมผูแขงขันระดับภูมิภาคจํานวน 20 ทีม
มหาวิทยาลัยนเรศวร เขารวมการแขงขัน
และคั ด เลื อ กจํ า นวน 5 ที ม เพื่ อ เข า ร ว ม
ระดับภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก
การแขงขันระดับประเทศ
ชิงเงินรางวัลรวมกวา 100,000 บาท

6

7

ชนะเลิ ศ 5 ที ม เป น ตั ว แทนภู มิ ภ าค 22 -24 กุมภาพันธ 2560
ภ า ค เ ห นื อ เ ข า ร ว ม ก า ร แ ข ง ขั น
ระดับประเทศ “เสนทางสู นวัตวณิชย
(Research to Market-R2M, Thailand)

กําหนดการ
โครงการประกวดความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)
วันเสารที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ หอง 301 ชั้น 3 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
รอบชิงชนะเลิศ
08.30 น.
09.00-09.30 น.

*****************************************************

ลงทะเบียน
พิธีเปด
กลาวตอนรับและกลาวรายงาน ความเปนมาของโครงการประกวดความคิด
สรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest
2017 โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัษฎางค พลนอก ผูอํานวยการ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง
กลาวเปด โครงการประกวดความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ
นิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2017 โดย
รองศาสตราจารย ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
09.30-10.30 น.
การประกวดแขงขันความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)
ทีมนิสิตเขารวมแขงขันนําเสนอผลงาน ทีมละ 7 นาที
และตอบคําถามคณะกรรมการ 8 นาที (ชวงที่ 1 จํานวน 4 ทีม)
10.30-10.45 น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
10.45-12.00 น.
ทีมนิสิตเขารวมแขงขันนําเสนอผลงาน (ชวงที่ 2 จํานวน 5 ทีม)
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.
ทีมนิสิตเขารวมแขงขันนําเสนอผลงาน (ชวงที่ 3 จํานวน 6 ทีม)
14.30-14.45 น.
รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.45-15.00 น.
คณะกรรมการประชุมอภิปรายสรุปผลรวมกัน
15.00-16.00 น.
ประกาศผลการประกวดแขงขันความคิดสรางสรรคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนิสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร NU i2P Contest 2017 (Idea to Product Contest)
พรอมมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร
*****************************************************************************

กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาคารมหาธรรมราชา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตําบลทาโพธิ์ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 055-968720 ( ภิญญดา) e-mail: pinyada.scipark@gmail.com

