
หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ รูปแบบออนไลน์ กลุ่มภาคเหนือ 

ภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

 เนื ่องด้วยตามประกาศของ คณะกรรมการบริหารสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาช ีวศึกษาเอกชน               
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กำหนดให้การจัดการประกวด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ จัดการแข่งขันแบบ Online ทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจได้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ     
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคเหนือ จึงกำหนดขั้นตอนรายละเอียดของการประกวดดังนี้   

1.  วิทยาลัยสมัครเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งสมัครและแบบสรุปจำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ปีการศึกษา 
2563 (รูปแบบ PDF File) สามารถส่งเอกสารสมัครแข่งขันได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที ่8 มีนาคม 2564 ทางสาร
บรรณอิเล ็กทรอนิกส์ aa.preda@payaptechno.ac.th หรือ LINE กลุ ่มการประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ (เอกสารแบบฟอร์มตามท่ีแนบท้ายนี้) 

2. วิทยาลัยส่งแบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 15 หน้าไม่รวมภาคผนวก จำนวน 2 เล่ม 
สามารถส่งได้ตั ้งวันที่ 1-12 มีนาคม 2564  โดยนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เท่านั้น (ส่งวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เลขที่ 262 หมู่ 6 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
50210  และสามารถโทรศัพท์ยืนยันการส่งเอกสารได้ท่ี อ.ปรีดา ธงไหล โทรศัพท์ 097-3084027) 

3. วิทยาลัยส่งคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานนวัตกรรม สามารถส่งได้ตั ้งวันที่ 1-12 มีนาคม 2564 ใน Drive      
การแข่งขันนวัตกรรม ตาม link : http://gg.gg/oeusx/1  โดยนำเสนอผลงานนวัตกรรม กลุ่มละไม่เกิน     
7 นาที นำเสนอผลงานในประเด็นหัวข้อดังนี้ 

-   แนะนำสมาชิกในการจัดทำผลงาน  
-   ชื่อผลงาน 
-   ที่มาและความสำคัญ 
-   วัตถุประสงค์ของผลงาน 
-   นำเสนอภาษาอังกฤษเล็กน้อย เช่น แนะนำสมาชิก ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ของผลงาน 
-   หลักการทำงานหรือกระบวนการในการจัดทำผลงานนวัตกรรม  
-   สรุปผลการจัดทำนัวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์ ผลการใช้กับชุมชน ฯลฯ 

หมายเหตุ : คลิปวิดีโอนำเสนอผลงานนวัตกรรมให้อัพโหลดลงใน Youtube ช่องของวิทยาลัยของท่านหรือ
ช่องของอาจารย์ที่ปรึกษานวัตกรรม และส่ง Link Youtube ใน Drive การแข่งขันนวัตกรรม , การนำเสนอ
ผลงานสามารถให้สมาชิกนำเสนอผลงานอย่างน้อย 1 คนต่อผลงาน และต้องเป็นเจ้าของผลงานเท่านั้น 

4. คณะกรรมการจะอ่านและตรวจรูปเล่มรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 15 หน้า พร้อมดูคลิป
วิดีโอนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในวันที่ 19-20 มี.ค. 64 

 
 
 

mailto:aa.preda@payaptechno.ac.th


5. คณะกรรมการสัมภาษณ์นักศึกษาเจ้าของผลงานนวัตกรรมในวันที่ 27 มี.ค. 64 โดยผ่านระบบ Online   
ตามตารางการนำเสนอผลงานนวัตกรรม (นำสนอผลงานทีละวิทยาลัยตามประเภทนวัตกรรม)             โดย
ใช้โปรแกรม Zoom กลุ่มละไม่เกิน 5 นาท ีซึ่งนักศึกษาเจ้าของผลงานต้องเตรียมตัวในการนำเสนอและตอบ
คำถาม ดังนี้ 

- แนะนำสมาชิกในการจัดทำผลงาน 
- แนะนำชื่อผลงาน 
- ตอบคำถามจากคณะกรรมการประเมินผลงานนวัตกรรม 

วิทยาลัยที่เข้าร่วมประกวดสามารถตรวจสอบรายชื่อ ลำดับนำเสนอผลงาน ได้ที่เว็บไซต ์วิทยาลัยเทคโนโลยี
พายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่  (www.payaptechno.ac.th) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 
10.00 น. และ ทาง LINE กลุ่มการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

6. ประกาศผลการประกวด/แข่งขันตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

7. ค่าสมัครส่งผลงานเข้าแข่งขัน ผลงานละ 200 บาท จากราคากลางที่กำหนดไว้ 230 บาท (สบทบการออก
ข้อสอบให้สมาคมกลุ่มละ20 บาท ที่เหลืออีก 180 ใช้สำหรับค่าจ้างกรรมการจากภายนอก ค่าอาหารสำหรับ
กรรมการตรวจผลงานจำนวน 3 วัน และค่าเกียรติบัตรให้กับกรรมการตรวจผลงานนวัตกรรมทุกคน)  

8. การโอนเงินค่าสมัครขอให้ทุกๆวิทยาลัยโอนเงินเข้าในบัญชีการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าภาพจะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบอีกครั้ง 
ขอให้โอนเงินภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564  
 
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ใน line กลุ่มข้างล่างนี้ 

 

 

    

(ดร.ธนภัทร  มั่นคง) 

ประธานจัดการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน 

ระดับชาติ กลุ่มภาคเหนือ รูปแบบออนไลน์ 

 

 

                                                (ดร.เปรมปรีดิ์  หมู่วิเศษ) 
                                                     อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

                                                  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร 

QR Code 
LINE กลุ่มการประกวด

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 



ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ  

ปีการศึกษา 2563 

-------------------------- 

วิทยาลัย..................................................................................................................... ................................................. 

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  เลขที่...............................................หมู่ที่.................................. 

แขวง..........................................................เขต.................................................รหสัไปรษณีย์ ..................................... 

โทรศัพท์..................................................................................โทรสาร............................................................... ........ 

E-mail…………………………………………………………………………http://www……………………………………………………….. 

 มีความประสงค์ขอส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2563 มีรายละเอียดดังนี้ :- 

ประเภท รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ จำนวนชิ้นงาน 

1. สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต                           ชิ้นงาน 

2. สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ                           ชิ้นงาน 

3. สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์)                           ชิ้นงาน 

4. สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร                           ชิ้นงาน 

5. สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์                           ชิ้นงาน 

6. สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว                           ชิ้นงาน 

7. สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์                           ชิ้นงาน 

8. สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ                           ชิ้นงาน 

9. สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms                           ชิ้นงาน 

รวมจำนวนผลงานทุกประเภท                           ชิ้นงาน 
  

ทั้งนี้ได้ทราบระเบียบการและข้อกำหนดของการส่งผลงานเข้าประกวดดีแล้วทุกประการและยินดีร่วมมือปฏิบัติ

พร้อมทั้งจะนำผลงานเข้าประกวดส่งตามกำหนดเวลา 

 ผู้ประสานงาน  :  อาจารย์........................................................................................... .................................. 

   โทรศัพท์...............................................................E-mail………………………………………………. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ.......................................................................  
      (...................................................................)  
ตำแหน่ง...................................................................  
               (โปรดประทับตราสถานศึกษา) 
 



แบบสรุปจำนวนผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 

วิทยาลัย                                                                                                                                   ฟ                                                                                                                                    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ                                                               โทรศัพท ์                                           ฟ                                                                                                                                             

ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1 ผลงานระดับ ปวช.๓ /ชิ้นงาน 1............................................................  
 ผลงานระดับ ปวส.๒ /ชิ้นงาน 2............................................................  
 กรณีมีมากกว่า ๑ ชิ้นงาน สามารถ 3............................................................  
 เพ่ิมได้ตามต้องการ 4............................................................  

ประเภทท่ี 2  สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

ประเภทท่ี 3  สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เน้นโซล่าเซลล์) 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

ประเภทท่ี 4  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3.............................................................  

 

 



ประเภทท่ี 5  สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

ประเภทท่ี 7   สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

ประเภทท่ี 8  สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

ประเภทท่ี 9  สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Mini Smart Farms 

ลำดับ ชื่อชิ้นงาน ชื่อผู้จัดทำ หมายเหตุ 

1  1............................................................  
  2............................................................  
  3............................................................  

 

 

 


