
ประชุมหลกัเกณฑ์การประกวดนวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์อาชีวศึกษาเอกชน
ระดบัชาต ิรูปแบบออนไลน์ กลุ่มภาคเหนือ

ภายใต้สถานการณ์การป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควดิ-19

วนัที่ 25 กมุภาพนัธ์ 2564

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



1. การสมัครเข้าร่วมการประกวด

วทิยาลยัสมคัรเข้าร่วมแข่งขนัโดยส่งใบสมคัรและแบบสรุปจ านวน
ผลงานส่ิงประดษิฐ์ นวตักรรม ปีการศึกษา 2563 (รูปแบบ PDF File)

สามารถส่งเอกสารสมคัรแข่งขนัได้ตั้งแต่บัดนี ้ถึงวนัที่ 8 มนีาคม 2564 
ทางสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ aa.preda@payaptechno.ac.th หรือ 
LINE กลุ่มการประกวดนวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์

QR Code
LINE กลุ่มการประกวด

นวัตกรรมและส่ิงประดษิฐ์

1

2

3

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



แบบสรุปจ ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใบสมัครเข้ำร่วมกำรประกวด

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



2. ส่งแบบรายงานผลโครงการนวตักรรมและส่ิงประดิษฐ์ 15 หน้า

วทิยาลยัส่งแบบรายงานผลโครงการนวตักรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์ 15 หน้าไม่รวมภาคผนวก จ านวน 2 เล่ม

สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564  โดยนับจากวนัที่
ประทบัตราไปรษณีย์เท่าน้ัน

โดยส่งมายงั วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกจิ เลขที ่262 หมู่ 6 
ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 50210

(สามารถโทรศัพท์ยนืยนัการส่งเอกสารได้ที่ อ.ปรีดา ธงไหล โทรศัพท์ 097-3084027)

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



3. ส่งคลปิวดิโีอน าเสนอผลงานนวตักรรม
วิทยาลัยส่งคลิปวิดีโอน าเสนอผลงานนวัตกรรม สามารถส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 มีนาคม 2564             

ใน Drive การแข่งขันนวัตกรรม ตาม link : http://gg.gg/oeusx/ โดยน าเสนอผลงานนวัตกรรม กลุ่มละไม่เกนิ 
7 นาท ีน าเสนอผลงานในประเดน็หัวข้อดงันี้

- แนะน าสมาชิกในการจัดท าผลงาน 
- ช่ือผลงาน
- ทีม่าและความส าคัญ
- วตัถุประสงค์ของผลงาน
- น าเสนอภาษาองักฤษเลก็น้อย เช่น แนะน าสมาชิก ช่ือผลงาน วตัถุประสงค์ของผลงาน
- หลกัการท างานหรือกระบวนการในการจัดท าผลงานนวัตกรรม 
- สรุปผลการจัดท านวตักรรม การน าไปใช้ประโยชน์ ผลการใช้กบัชุมชน ฯลฯ

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



หมายเหตุ : คลปิวิดโีอน าเสนอผลงานนวัตกรรมให้อพัโหลดลงใน Youtube ช่องของวิทยาลยัของท่านหรือช่องของ
อาจารย์ทีป่รึกษานวัตกรรม และส่ง Link Youtube ใน Drive การแข่งขันนวตักรรม , การน าเสนอผลงานสามารถให้
สมาชิกน าเสนอผลงานอย่างน้อย 1 คนต่อผลงาน และต้องเป็นเจ้าของผลงานเท่าน้ัน

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



4. การตรวจรูปเล่มรายงานผลโครงการนวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์

คณะกรรมการจะอ่านและตรวจรูปเล่ม
รายงานผลโครงการนวตักรรมและ

ส่ิงประดษิฐ์ 15 หน้า พร้อมดูคลปิวดิโีอ
น าเสนอผลงานนวตักรรม 
ในวนัที่ 19 - 20 มีนาคม 64

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



4. คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาเจ้าของผลงานนวตักรรม

คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาเจ้าของผลงานนวตักรรมในวนัที ่27 มีนาคม 64 โดยผ่านระบบ Online   
ตามตารางการน าเสนอผลงานนวตักรรม (น าเสนอผลงานทลีะวทิยาลยัตามประเภทนวตักรรม)           

โดยใช้โปรแกรม Zoom กลุ่มละไม่เกนิ 5 นาท ีซ่ึงนักศึกษาเจ้าของผลงานต้องเตรียมตัว
ในการน าเสนอและตอบค าถาม ดังนี้

- แนะน าสมาชิกในการจัดท าผลงาน
- แนะน าช่ือผลงาน
- ตอบค าถามจากคณะกรรมการประเมินผลงานนวตักรรม

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



วทิยาลยัที่เข้าร่วมประกวดสามารถ
ตรวจสอบรายช่ือ ล าดบัน าเสนอผลงาน 
ได้ที่เวบ็ไซต์ วทิยาลยัเทคโนโลยีพายพั
และบริหารธุรกจิ จงัหวดัเชียงใหม่
(www.payaptechno.ac.th) ในวนัที่                 
25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. และ               
ทาง LINE กลุ่มการประกวดนวตักรรม
และส่ิงประดษิฐ์

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



6. ประกาศผลรางวัลแข่งขันตั้งแต่วนัที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

เป็นต้นไป ทางเวบ็ไซต์ วทิยาลยัเทคโนโลยพีายพัและบริหารธุรกจิ

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



ค่ำสมัครการประกวดนวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์อาชีวศึกษาเอกชน
ระดบัชาติ

ค่ำสมัครผลงำนละ 200 บำท จำกรำคำกลำง 230 บำท
หมำยเหตุ : ค่ำสมัครจะน ำไปสมทบกำรพัฒนำข้อสอบให้สมำคมกลุ่มละ 20 บำท
ที่เหลืออีก 180 บำท ใช้ส ำหรับค่ำจ้ำงกรรมกำรจำกภำยนอก ค่ำอำหำรส ำหรับ
กรรมกำรตรวจผลงำนจ ำนวน 3 วัน และค่ำเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมกำร
ตรวจผลงำนนวัตกรรมทุกคน

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



กำรโอนเงินค่ำสมัครแข่งขัน

กำรโอนเงินค่ำสมัครขอให้ทุกๆวิทยำลัยโอนเงินเข้ำในบัญชีกำรแข่งขัน
ทักษะวิชำชีพกำรประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถำนศึกษำเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ เจ้ำภำพจะแจ้งเลขบัญชีให้ทรำบอีกครั้งและขอให้โอนเงิน
ภำยในวันที่ 12 มีนำคม 2564

โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 



โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 

Time line การประกวดนวตักรรมและส่ิงประดษิฐ์อาชีวศึกษาเอกชน ระดบัชาติ
รูปแบบออนไลน์ กลุ่มภาคเหนือ

ประกาศผลรางวลัการประกวดตั้งแต่
วันที ่27 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น.

1

คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาเจ้าของ
ผลงานนวตักรรมในวันที ่27 มีนาคม 64  

โดยผ่านระบบ Online 

2

คณะกรรมการอ่านและตรวจรูปเล่มใน
วันที ่19 - 20 มีนาคม 64

3
ส่งคลปิวิดีโอน าเสนอผลงานนวัตกรรม

ตั้งแต่วันที ่1-12 มีนาคม 2564

4

ส่งแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและ
ส่ิงประดษิฐ์ ตั้งแต่วันที ่1 - 12 มีนาคม 2564

5 6

การสมคัรเข้าร่วมการประกวดถึง
วันที ่8 มีนาคม 2564



Thank you
โดย ผอ.ธนภทัร มัน่คง 


