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รายละเอยีดของค่ายบ่มเพาะนักนวตักรวสัดุรุ่นเยาว์  (Mat-E Innovation) 
 

1.ค่ายน้ีจดัท าข้ึนโดย คณะอาจารยแ์ละนิสิต ภาควชิาวศิวกรรมวสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2.ค่ายจดัข้ึนในวนัท่ี 1-3 กนัยายน พ.ศ.2561 ณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3.ค่ายบ่มเพาะนกันวตักรวสัดุรุ่นเยาวเ์ป็นค่ายท่ีท าใหน้อ้งๆมีความรู้จกักบัค าวา่ “วศิวกรรมวสัดุ” มากยิง่ข้ึน  

4.เป็นค่ายท่ีส่งเสริมใหน้อ้งๆกลา้น าเสนอความคิด   กลา้ท่ีจะแสดงความคิดเห็น ในการเสนอความคิดสร้างสรรคแ์ละรู้จกั

ออกแบบนวตักรรมใหม่ๆในดา้นวสัดุท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อสงัคมได ้

5.พิมพใ์บสมคัร กรอกใบสมคัรและตอบค าถามให้ครบทุกข้อ และส่งมายงัท่ีอยูด่า้นล่าง 

 

 

 

6.วนัปิดรับสมคัรวนัท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2561 (โดยจะยดึวนัท่ีส่งจากหนา้ซองไปรษณีย)์ 

7.จะประกาศรายช่ือผูท่ี้มีสิทธ์ิทางเพจ  Facebook “Department of Materials Engineering , Kasetsart University  ”  

ในวนัท่ี  19 สิงหาคม พ.ศ.2561  

8.สามารถสมคัรเดีย่วหรือเป็นคู่กไ็ด้ (ในกรณีท่ีสมคัรมาเป็นคู่เราจะรับทั้งคู)่  

9.ไม่มค่ีาใช้จ่ายตลอดทั้งค่าย 

 

คุณสมบัติผู้สมคัรค่ายบ่มเพาะนักนวตักรวสัดุรุ่นเยาว์(Mat-E Innovation) 

1.ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นมธัยมปลาย ไม่จ ากดัเพศ 

2.สามารถพกัคา้งคืนท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ได ้เป็นเวลา 2 คืน (คืนวนัท่ี 1 และ 2 กนัยายน 2561) 

3.มีความกระตือรือร้นท่ีจะกลา้แสดงออกต่อการแสดงความคิดเห็น และต่อการท ากิจกรรมต่างๆ 

นางสาวกนกวรรณ สุววิฒันา (0903230997)  

หอ้ง 1101 หอขจีนุช ซอยพหลโยธิน 45  

แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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ใบสมัครค่ายบ่มเพาะนักนวตักรวสัดุรุ่นเยาว์  

(Mat-E Innovation) 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลผู้สมคัร 

คนท่ี 1  

ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................ช่ือเล่น................................................ 

อาย.ุ...............เพศ.................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี...................โรงเรียน....................................................................................... 

เกรดเฉล่ีย...................................Facebook...................................................................................ID-Line…………………… 

E-mail.............................................................................................เบอร์โทรศพัท.์................................................................... 

ศาสนา................................วนั/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................................... 

โรคประจ าตวั(ถา้มี)...................................................................ส่ิงท่ีเเพ(้อาหาร,ยา)………………………………………… 

ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

คนท่ี 2 (กรณีท่ีสมคัร 2 คน ถา้สมคัรคนเดียวใหข้า้มส่วนน้ีไป) 

ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................ช่ือเล่น................................................ 

อาย.ุ...............เพศ.................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี...................โรงเรียน....................................................................................... 

เกรดเฉล่ีย...................................Facebook...................................................................................ID-Line…………………… 

E-mail.............................................................................................เบอร์โทรศพัท.์................................................................... 

ศาสนา................................วนั/เดือน/ปีเกิด............................................................................................................................... 

โรคประจ าตวั(ถา้มี)...................................................................ส่ิงท่ีเเพ(้อาหาร,ยา)………………………………………… 

ความสามารถพิเศษ.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที ่ 2 : ค าถามเกีย่วกบัค่ายบ่มเพาะนักนวตักรวสัดุรุ่นเยาว์(Mat-E Innovation) 

1.ถา้นอ้งพบปัญหาบางอยา่งในชีวติประจ าวนั และตอ้งการแกไ้ขปัญหาโดยใชว้สัดุในชีวติประจ าวนัในการแกปั้ญหานั้น  

ใหน้อ้งอธิบายพอสงัเขป (ก าหนดปัญหาท่ีพบ,วสัดุท่ีใชใ้นกรแกปั้ญหา,วธีิการแกปั้ญหา ) 

ตวัอย่างเช่น : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ พบว่าบรรจุภัณฑ์อาหารมกีารใช้โฟมเป็นจ านวนมากท าให้เกดิขยะที่

เป็นมลพษิและอาจจะเกดิสารปนเป้ือนในอาหารได้ จงึได้มผีลติภณัฑ์ KU-GREEN เป็นภาชนะบรรจุย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพจากมนัส าปะหลงั เป็นภาชนะบรรจุคงรูป มฟีองอากาศกระจายภายในเน้ือวสัดุ ลกัษณะคล้าย โฟมพลาสตกิใช้เป็น

ภาชนะบรรจุอาหารพร้อมบริโภคและอาหารกึง่ส าเร็จรูปแบบใช้คร้ังเดยีว เป็นภาชนะทีป่ลอดภัยใช้สัมผสัอาหารได้โดยตรง 

ปราศจากอนัตรายจากสารเคมหีรือสารอ่ืนๆ KU-GREEN ทีท่ิง้ไปจะย่อยสลายได้เองในธรรมชาต ิโดยไม่ก่อนให้เกดิ มลพษิ

ต่อส่ิงแวดล้อม 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.นอ้งมีประสบการณ์ไปค่ายหรือโครงการของมหาวทิยาลยับา้งหรือไม่ ถา้มี ท่ีไหนบา้ง (ในกรณีสมคัรมาเป็นคูใ่หเ้ขียนมา

ทั้ง 2 คน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.ส่ิงท่ีนอ้งคาดหวงัวา่จะไดจ้ากโครงการน้ีคืออะไร (อธิบายมาเป็นขอ้) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.ถา้นอ้งมาสมคัรเป็นคู่แลว้พวกพ่ีๆจบันอ้งแยกกลุ่มท ากิจกรรม นอ้งๆคิดวา่จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อนอ้งอยา่งไร  

เพราะเหตใุด (นอ้งท่ีสมคัรเด่ียวใหคิ้ดวา่ตวัเองมาสมคัรเป็นคู)่  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.นอ้งคิดวา่ประธานการจดัค่ายมีลกัษณะ นิสยั หนา้ตา เป็นอยา่งไร จงอธิบายพร้อมวาดรูปประกอบ  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่3 ค าถามทัว่ไป 

1.ค าวา่ “วสัดุ” หมายถึงอะไรในมุมมองของนอ้งเอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.สารละลาย NaOH เข้มข้น 2 โมล/ลติร ปริมาตร 200 มิลลลิติร เมื่อน้ามาเติมน า้ กลัน่จนมีปริมาตรเป็น 500 มิลลลิติร 

จะท้าให้สารละลายใหมท่ี่ได้รับมคีวามเข้มข้นเทา่ใด จงแสดงวิธีท าอยา่งละเอยีด (Na = 23, H = 1, O = 16)  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.ถา้ปล่อยกอ้นหินท่ีมีมวลต่างกนั 2 กอ้น ท่ีระยะทางเท่ากนันอ้งคิดวา่กอ้นหินกอ้นไหนจะตกถึงพ้ืนก่อนกนั เพราะเหตุใด 

ใหอ้ธิบายอยา่งละเอียด (ไม่คิดแรงตา้นอากาศ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4.ถา้นอ้งเผลอท าผงเกลือตกลงไปผสมกบัผงเหลก็ นอ้งจะใชว้ธีิใดในการแยกผงทั้งสองชนิดออกจากกนั อยา่งไรบา้ง พร้อม

อธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. “สแตนเลสแท ้แม่เหลก็จะดูดไม่ติด”   นอ้งคิดวา่ขอ้ความขา้งตน้ถูกตอ้งหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 .ใหน้อ้งแต่งเร่ืองราวจากค าท่ีพ่ีก าหนดมาให ้“กระเป๋าโดเรมอน  นวตักรรม  โป๊ะแตก  13ชีวติ  ถ ้า  ตั้งครรภ ์ แมวน ้ า   

แป้งเต่าเหยยีบโลก  ชายกลาง  หญิงลี ” 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 


