โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest 2018
การรั บ สมัค ร Maker ที&ป รึก ษาโครงการ
หลัก เกณฑ์ ส มัค ร
โครงการ Enjoy Science: Young Maker Contest 2018 เป็ นโครงการที&สง่ เสริมให้ เยาวชนได้ ร้ ูจกั วัฒนธรรมทําเอง
(Maker Culture) สร้ างสรรค์สิ&งประดิษฐ์ ต่างๆ ด้ วยตนเอง โดยมีพื Eนฐานมาจากสิ&งประดิษฐ์ ประเภท Do-it-by-Yourself หรือ DIY เพื&อ
ส่งเสริมและกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนไทย ให้ สนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง

ดังนันE

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทเชฟรอนประเทศไทย สํารวจและผลิตจํากัด
สถาบันคีนนั แห่งเอเชีย องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้ จดั การประกวด
Enjoy Science : Young Makers Contest ปี 3 หัวข้ อ “Green Innovation นวัต กรรมโลกสีเ ขียว ” โดยแบ่งกลุ่มผู้สมัคร
เป็ น 2 กลุม่ คือ สายสามัญ และสายอาชีพ
ในการประกวดโครงการดังกล่าวได้ จดั ให้ มกี ารสรรหาที&ปรึกษาโครงการซึ&งมีความเชี&ยวชาญในการให้ คาํ แนะนําการ
ประดิษฐ์ ผลงานเพื&อเข้ าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครที&ปรึกษาดังนี E
การสมัค ร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที&เว็บไซต์ www.bangkokmakerfaire.com/contest
2. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ครบถ้ วน
3. ส่งใบสมัครมาที& kanokwans@nstda.or.th
คุณสมบัต ผิ ้ ูส มัค รเป็ น Maker ที&ปรึก ษาโครงการ
1. ไม่เป็ นอาจารย์ทปี& รึกษาของทีมประกวด Young Makers Contest3
2. มีผลงานทีส& ามารถนํามาจัดแสดงในกิจกรรมเวิร์กช็อปในวันที& 29 กันยายน 2561 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี คลองห้ า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
3. สามารถให้ คําแนะนํา หรือให้ คําปรึกษาเกี&ยวกับการจัดทําผลงานตามความเชี&ยวชาญของตนเองได้ ในช่วงระหว่าง
เดือน ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562
ระยะเวลาการรับ สมัคร
ส่งใบสมัครได้ ตงแต่
ั E วันที& 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 (เวลาเทีย& งคืน) โดยดูจากวันทีท& ี&แสดงในอีเมลล์เป็ นสําคัญ
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กติก าและการตัด สิน
(1) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร 30 ท่าน (รอบแรก) จากคุณสมบัตทิ ี&เหมาะสมที&จะเป็ นที&ปรึกษา
โครงการจากรายละเอียดในใบสมัคร
(2) ประกาศรายชื&อผู้ได้ รับเลือกเป็ นที&ปรึกษาโครงการรอบแรก จํานวน 30 ท่าน ในวันที& 20 กันยายน 2561
(3) ผู้ทผี& ่านการคัดเลือก 30 ท่าน จะต้ องเข้ าร่วมแสดงผลงานในกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื&อนําเสนอตนเองแก่ผ้ ปู ระกวดที&เข้ ารอบ
60 ทีม (สามัญ 30 ทีม สายอาชีพ 30 ทีม) ในวัน ที& 29 กัน ยายน 2561 เวลา 09:00-17:00 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี คลองห้ า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(4) ภายในงานกิจกรรมเวิร์กช็อปผู้เข้ ารอบประกวด (นักเรียนสายสามัญ และสายอาชีพ) จะทําการเลือกที&ปรึกษาไว้ 3 ลําดับ
เพื&อเป็ นข้ อมูลสํารองในการคัดสรรได้ อย่างเหมาะสม
(5) เมื&อผลการตัดสินผู้ประกวดโครงการรอบสองเหลือ 20 ทีม (สายสามัญ 10 ทีม และสายอาชีพ 10 ทีม) ผู้ประสานงานจะ
ทําการส่งข้ อมูลของผู้ประกวดที&เข้ ารอบทังE 20 ทีม ส่งให้ ทปี& รึกษาพิจารณาเลือกทีมทีส& นใจให้ คาํ แนะนํา โดยสามารถเลือก
ได้ 3 ทีม เพือ& เป็ นข้ อมูลสํารองในการคัดสรรได้ อย่างเหมาะสม
(6) คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรทีมผู้ประกวดและที&ปรึกษาจากการเลือกไว้ ของทังสองฝ่
E
าย และนํามาพิจารณาลําดับ
ความสนใจของทังE สองฝ่ ายที&ตรงกัน โดย 1 ทีมประกวดจะมีที&ปรึกษาได้ 1 ท่านเท่านันE
รางวัล สําหรับ ที&ป รึก ษาโครงการประกวด
 รางวัล ชนะเลิศ ที&ปรึกษาโครงการจะได้ รับรางวัล ประกอบด้ วย
- ตัวk เครื&องบิน ที&พกั และค่าใช้ จ่าย เพื&อเข้ าร่วมงาน Maker Faire Bay Area ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2562
ตารางกิจ กรรม
วัน /เดือ น/ปี
กิจ กรรม
15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 เปิ ดรับใบสมัคร Maker ที&ปรึกษาโครงการ
20 กันยายน 2561
ประกาศรายชื&อผู้สมัครเข้ ารอบแรก จํานวน 30 ท่าน
29 กันยายน 2561
แสดงผลงานและนําเสนอตัวเองแก่ผ้ ูเข้ ารอบประกวดโครงงาน 60 ทีม ในกิจกรรมเวิร์กช็อป ณ
องค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี คลองห้ า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
3 ตุลาคม 2561
โครงการจะส่งข้ อมูลผู้ประกวดที&เข้ ารอบ pq ทีมให้ แก่ที&ปรึกษาทังE rq ท่าน เพื&อทําการเลือกทีมที&
สนใจร่วมทีม โดยสามารถเลือกได้ r ทีม
10 ตุลาคม 2561
ที&ปรึกษาส่งผลการเลือกทีมผู้เข้ าประกวดมายัง kanokwans@nstda.or.th
20 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื&อที&ปรึกษา 20 ท่าน และทีมผู้ประกวดทีเ& ข้ ารอบสอง จํานวน 20 ทีม
22 ตุลาคม 2561
ส่งข้ อมูลการติดต่อของทีมผู้ประกวดและทีป& รึกษาในการทํางานร่วมกัน
19 มกราคม 2562
นําเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลและมอบรางวัล
พฤษภาคม 2562
ที&ปรึกษา พร้ อมทีมที&ได้ รับรางวัลชนะเลิศเดินทางไปเข้ าร่วมงาน Maker Faire Bay Area ณ
เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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หมายเหตุ
 Maker 1 ท่าน สามารถเป็ นที&ปรึกษาให้ ทมี ประกวดได้ 1 ทีมเท่านันE
 ผู้ทผี& ่านการคัดเลือก 30 ท่าน (รอบแรก) จําเป็ นต้ องเข้ าร่วมนําเสนอผลงานและแนะนําตัวเองในกิจกรรม workshop ในวันที& 29
กันยายน 2561 มิเช่นนันถื
E อว่าสละสิทธิt
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้ วยผู้เชี&ยวชาญด้ านวิศวกรรม, ซอฟต์แวร์ การออกแบบ และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม
สิง& แวดล้ อม จากหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที&สิ Eนสุด
 Maker ที&ปรึกษาทีไ& ด้ รางวัลชนะเลิศไม่สามารถโอนสิทธิtการเข้ าร่วมงาน Maker Faire ในต่างประเทศให้ ผ้ อู ื&นได้ และไม่สามารถ
เปลีย& นรางวัลเป็ นเงินสดได้
 ค่า ใช้ จ่า ยของ Maker ที&ปรึก ษาและทีมที&ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภท ในการเดินทางไปต่างประเทศ ครอบคลุม
ค่า ธรรมเนีย มการขอวีซ่า ค่า ใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่า ที&พัก ค่า ประกันภัย การเดินทาง และค่า อาหารรวม 3 มือE ตลอดการ
เดินทาง แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื&นๆ และไม่รวมค่าเดินทางภายในประเทศ
 ผู้จดั โครงการประกวดขอสงวนสิทธิtในการเปลีย& นแปลงต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
###
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