คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
นวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนิสิตพิการ

ชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจานวน 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจานวน 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลจานวน 5,000 บาท
พร้อมประกาศนียบัตร

วัน/เดือน/ปี
บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560

รายการ

หมายเหตุ
เปิดรับสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ DSS
หรือส่งมาที่ E-mail:
parita.ch@up.ac.th
1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นชิ้นงาน
ที่ทาสาเร็จแล้ว
1 - 15 มิถุนายน 2560
 แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียม วันเวลา และสถานที่ตัดสิน
ผลงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ผลงานมาแสดงการทางานให้
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
 ประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล

โครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกนิสิตพิการ
ด้วย ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ(DSS) จะจัดทาโครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรม
สิ่งอานวยความสะดวกนิสิตพิการ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
และนิสิต มีความสนใจ คิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ช่ว ยให้คุ ณภาพชีวิตของคนพิก ารดีขึ้ น อีก ทั้ง เพื่อกระตุ้นให้ป ระชาคมมหาวิท ยาลัย พะเยา
ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการสร้างนวัตกรรมเพื่อคนพิการ ที่สามารถนาไปสู่การประกวดในระดับประเทศ
และสู่เวทีโลกต่อไป มีกาหนดจะดาเนินการโครงการฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ (DSS) อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สาหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสติ ที่สนใจส่งผลงาน “นวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนิสิตพิการ”
เข้าร่วมโครงการฯ ศูนย์ DSS ขอแจ้งขัน้ ตอนการรับสมัคร และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
1. วิธีการรับสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมการโครงการฯ ด้วยวิธีการดังนี้
1.1 ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่
ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสติ พิการ (DSS) อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
1.2 ส่งทาง E-mail : parita.ch@up.ac.th
ส่งใบสมัครได้ตงั้ แต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3542 3544
 มือถือ 081-724-4025

2. รายละเอียดและกติกา
2.1 นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว สามารถส่งผล
งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560 ผลงานดังกล่าวต้องสามารถแสดง
การทางานของนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้เพื่อประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ
2.2 ผลงานที่นามาประกวดจะต้องเน้นการเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ช่วยลดอุปสรรคทางการศึกษา และการ
ด าเนิน ชีวิ ตประจ าวั นให้นิ สิ ตพิก ารสามารถเข้ า ถึ งการเรีย นการสอน และเรีย นรู้ ไ ด้
เท่าเทียมนิสิตทั่วไปอย่างเต็มศักยภาพของตน
2.3 ผลงานที่นามาประกวดสามารถนามาใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ หรือต่อยอด
ผลงานจากโครงการเดิม แต่มีเงื่อนไขว่าผลงานที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด
ๆ มาก่อน แบ่งเป็น 9 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 ความบกพร่องทางการเห็น
กลุ่มที่ 2 ความบกพร่องทางการได้ยิน
กลุ่มที่ 3 ความบกพร่องทางสติปัญญา
กลุ่มที่ 4 ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
กลุ่มที่ 5 ความบกพร่องทางการเรียนรู้
กลุ่มที่ 6 ความบกพร่องทางการพูดและภาษา
กลุ่มที่ 7 ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
กลุ่มที่ 8 ออทิสติก
กลุ่มที่ 9 พิการซ้อน
3. กาหนดการ
วัน/เดือน/ปี
บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560
1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560
1 - 15 มิถุนายน 2560

รายการ
เปิดรับสมัคร
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด (นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้า
ประกวดต้องเป็นชิ้นงานที่ทาสาเร็จแล้ว)
- แจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการเตรียมผลงานมาแสดงการทางานให้
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
- ประกาศผลงานที่ได้รับรับรางวัล
พร้อม มอบใบประกาศเกียรติคุณ

*หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

วันเวลา และ
สถานที่ตัดสิน
ผลงานจะแจ้งให้
ทราบอีกครั้ง

4. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนวัตกรรม
ที่
หัวข้อประเมิน
1 ประโยชน์ของนวัตกรรมที่ช่วยเหลืออานวยความสะดวกให้คนพิการ
2 ความทนทาน
3 ความสวยงาม
รวม

คะแนน
10
10
10
30

5. การรับสมัคร
 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2560 โดยคุณสมบัติผู้สมัคร คือคณาจารย์
บุคลากร และนิสติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 ขอรั บใบสมั ครได้ ที่ ศู นย์ ให้ บริ การและสนั บสนุ นนิ สิ ต พิ การ หรื อ ดาวน์ โหลดได้ จาก

www.dss.up.ac.th
 ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ DSS หรือส่งมาที่ E-mail: parita.ch@up.ac.th
6. การส่งผลงานนวัตกรรม
เริ่มส่งผลงานนวัตกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560
ณ ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
7. รางวัล
ชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจานวน 15,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลจานวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลจานวน 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ใบสมัครโครงการส่งเสริมสร้างนวัตกรรมสิ่งอานวยความสะดวกนิสติ พิการ
ชื่อทีม..........................................................................................................................................................................
1. ชื่อหัวหน้าทีม..................................................................นามสกุล........................................................................
สังกัดคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง..................................................................เบอร์โทรติดต่อ..................................
Email:...........................................................................................................
สมาชิกคนที่ 1 ชื่อ...................................................................นามสกุล.................................................................
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง....................................................................เบอร์โทรติดต่อ..........................................
สมาชิกคนที่ 2 ชื่อ...................................................................นามสกุล.................................................................
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง...................................................................เบอร์โทรติดต่อ...........................................
สมาชิกคนที่ 3 ชื่อ...................................................................นามสกุล.................................................................
คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์/กอง...................................................................เบอร์โทรติดต่อ...........................................
2. ชื่อนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์................................................................................................................
กลุ่มที่ 1 ความบกพร่องทางการเห็น
กลุ่มที่ 2 ความบกพร่องทางการได้ยิน
กลุ่มที่ 3 ความบกพร่องทางสติปัญญา
กลุ่มที่ 4 ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
กลุ่มที่ 5 ความบกพร่องทางการเรียนรู้
กลุ่มที่ 6 ความบกพร่องทางการพูดและภาษา
กลุ่มที่ 7 ความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
กลุ่มที่ 8 ออทิสติก
กลุ่มที่ 9 พิการซ้อน
3. หลักการทางานของนวัตกรรม (พิมพ์ลงกระดาษ A4)
ลงชื่อผู้สมัคร
......................................
(......................................................................)
......../............/..........

*หมายเหตุ ส่งใบสมัครได้ที่ศูนย์ให้บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
หรือ E-mail: parita.ch@up.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี ศูนย์ DSS หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 3542 3544

ส

