
 

 

ตัวบงชี้ 1.4 ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย  ผลงานของผูเรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ตามท่ีสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดหรือเขารวมกับหนวยงานอื่น หรือมีการนํามาใช

ประโยชนไดจริงในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ    

การประเมิน 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยใน

สถานศึกษา  

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษา หรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ระดับจังหวัด  

3. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ

ชุมชนหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ

ภาค  

4. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงในระดับ

จังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ระดับชาติ 

5. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน

ระดับประเทศหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ระดับนานาชาติ 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ผลการสงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                 

ในสถานศึกษา    

2. การนํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยไปใชประโยชนจริงในระดับสถานศึกษา       

ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ     

3. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับภาค 

ระดับชาติ และระดับนานาชาติ    

หมายเหต:ุ รางวัล หมายถึงรางวัลชนะเลิศ  รองชนะเลิศ หรือรางวัลอ่ืนๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 

    

 



 

 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 3 3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 1  และขอ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นางสาวปภาวรินท    นักธรรมา 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.  นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห 

  2.   นายกานต  อะตะมา 

  3.   นางสาวศิวพร  วัสุวัฒน 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.4 

ผลตัวบงชี้ที่ 1.4 มีผลการประเมินได คาคะแนนระดับ 4 ระดับ  ดีเลิศ  จากหัวขอการประเมิน ดังนี้ 

1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย

ในสถานศึกษา  

2. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการนําไปใชประโยชนจริงใน

ระดับจังหวัดหรือ ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรือ

งานวิจัย ระดับชาต ิ

 

 

 



 

 

ผลสัมฤทธิ์  

         1.3.1) เชิงปริมาณ   : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                      

1.3.2) เชิงคุณภาพ   : รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค      

หรืองานวิจัย                                       

1.3.3) ผลสะทอน    : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผู มีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยอง

สถานศึกษานําผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัยของผูเรียนไปใชประโยชน

หรือเผยแพร 

ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 

งานสรางสรรค งานวิจัย 

เชิงปริมาณ  : จํานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                      

จากรายงาน งานพัฒนาทักษะวิชาชีพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐของผูเรียนประจําปการศึกษา 2562 มีดังนี ้

1. จํานวนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และปวส.2 ที่พัฒนางานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค  

 จํานวนทั้งหมด จํานวนผูพัฒนา รอยละ 

นักศึกษาระดับปวช. 356 325 91.29 

นักศึกษาระดับปวส. 133 117 87.96 

รวม 489 442 89.62 

2. จํานวนผลงาน นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย 

ประเภท จํานวนผลงาน รอยละ หมายเหตุ 

ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 13.5   

ประเภทท่ี 2  สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 23 18.3   

ประเภทท่ี 3  สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 3 2.4   



 

 

ประเภท จํานวนผลงาน รอยละ หมายเหตุ 

ประเภทท่ี 4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 35 27.8   

ประเภทท่ี 5  สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 1 0.8   

ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว 17 13.5   

ประเภทท่ี 7  สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณะภัย 1 0.8   

ประเภทท่ี 8  สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 29 23.0   

รวม 126 100.0   

3. จํานวนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย ของผูเรียนไดรับการเผยแพรสูสาธารณชน 

ประเภท 

จํานวน

ผลงาน

ทั้งหมด 

จํานวน

ผลงานที่

ไดเผยแพร 

รอยละ หมายเหตุ 

ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 17 17 100  

ประเภทท่ี 2  สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ 23 23 100  

ประเภทท่ี 3  สิ่งประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 3 3 100  

ประเภทท่ี 4  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 35 35 100  

ประเภทท่ี 5  สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 1 1 100  

ประเภทท่ี 6  สิ่งประดิษฐดานการพัฒนาซอฟตแวรและสมองกลฝงตัว 17 17 100  

ประเภทท่ี 7  สิ่งประดิษฐดานการแพทยหรือบรรเทาสาธารณะภัย 1 1   

ประเภทท่ี 8  สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ 29 29   

รวม 126 126 100  

 

 



 

 

 

เชิงคุณภาพ : รางวัลท่ีไดรับจากการประกวดนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  งานสรางสรรค หรืองานวิจัย                                      

 รางวัลที่ไดรับจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย สามารถพัฒนา

งานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค     จากการสรุปโครงการสงแขงขันทักษะวิชาชีพนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐคนรุนใหม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ประจําภาคเรียนที่ 2562 

1. การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 

2562 

 รางวัลเหรียญทอง   4 รางวัล 

๑. เครื่องตัดหญาไรคนขับ 

๒. ผงโรยขาว ตราหัดกินเห็ด  

๓. ผักดอง ตราซาเชนงิ  

๔. พัชชี่ สเปรยดับกลิ่นเทา 

 รางวัลเหรียญเงิน 19 รางวัล 

๑. Smart home Consumer 

๒. เครื่องยิงกระดาษ Paper shoot 

๓. เครื่องพนยาแบบรถเข็น 

๔. โรงปลุกผักออแกนิค 

๕. ตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 2 ระบบ  

๖. น้ําพริกตํานานแหงขุนเขา 

๗. ทารตเมี่ยงคํา  

๘. คุกก้ีตําลึง 

๙. ฮักเมาขางกลอง  



 

 

๑๐. Sweet จี๊ดจาดดด  

๑๑. โยเกิรตบัวหิมะพรอมดื่มผสมน้ํามะมวง 

๑๒. น้ําผลไมนานะ 

๑๓. อุปกรณไลนก ดวยเลเซอร  

๑๔. น้ํายาขจัดคราบจากเปลือกสม  

๑๕. Scrub Ninjin สครับนินจิน 

๑๖. ปมฉีดยาอัตโนมัติ 

๑๗. ถานดับกลิ่น Charcoal Model  

๑๘. ครีมขัดอเนกประสงค Mr.Clean 

๑๙. สามสหายไลยุง  

 รางวัลเหรียญทองแดง 11 รางวัล 

๑. อุปกรณดักจับแมงมัน  

๒. เครื่องใหอาหารปลา IOT  

๓. เตายางเอนกประสงค  

๔. เครื่องตัดหญาแบบนั่งขับ  

๕. ไขมุกเลกเก  

๖. แรมโบอบกรอบ  

๗. ไสอ่ัวหมูพริกหมาลา 

๘. 2PN ENERGY BAR 

๙. แอปพลิเคชันสําหรับบุคคลท่ีอากเกิดโรคซมึเศราฯ 

๑๐. เว็บไซตสวนตระกูลเฮ็งฯ  

๑๑. เปลี่ยนสีหลอดไฟฯ  



 

 

2. การประกวดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม “โครงการ “Thailand New Gen Inventors 

Award 2020” (I-New Gen Award 2020)” ณ  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บาง

นา กรุงเทพฯวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2563   

กลุมเกษตรและอาหาร 

 ผงเห็ดโรยขาวตราหัดกินเห็ด       ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

 รถตัดหญาไรคนขับ      ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

 โยเกิรตบัวหิมะ พรอมดื่ม ผสมน้ํามะมวง  ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง 

กลุมพลังงาน เคมี และวัสดุชวีภาพ 

 ตูอบพลังงานแสงอาทิตย 2 ระบบ    ไดรับรางวัลเหรียญเงิน 

ผลสะทอน:   ผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม 

สิ่งประดษิฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ไดมุงมั่นในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให

วิทยาลัยเปนวิทยาลัยแหงการเรียนรูทักษะวิชาชีพและศิลปะในการใชชีวิตและการสงเสริมพัฒนาใหผูเรียน

นําเอาความรูและแนวทางใหนักศึกษาไดมีการจัดทํานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย จึงทําให

ไดรับรางวัล ระดับภาคและระดับชาติ ใน การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐสถานศึกษาอาชีวศึกษา

เอกชน ระดับชาติ ปการศึกษา 2562  และ ไดรับรางวัล ระดับชาติ     ใน การประกวดสิ่งประดิษฐและ

นวัตกรรม “โครงการ “Thailand New Gen Inventors Award 2020” (I-New Gen Award 2020)” 

ระดับอาชีวศึกษา ของ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 

4.1.2 จุดเดน        

 เปนการสนับสนุน  สงเสริม  ใหผูเรียนไดแสดงความคิดสรางสรรคและลงมือกระทําดวย

ตนเอง มีการแกไขปญหา  ตลอดจนสามารถทํางานเปนทีมได 

 มีผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชนตอสังคม ชุมชนในเชิงปฏิบัติจริง 

4.1.3 จุดท่ีควรพัฒนา   

การจดสิทธิ บัตรของนักศึกษาของผลงานของผู เรียนดานนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ               

งานสรางสรรค หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

4.1.4 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา       

1. ควรมีการผลักดันใหมีการจดสิทธิบัตรของนักศึกษาของผลงานของผูเรียนดานนวัตกรรม  

สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยดานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค งานวิจัย 

2. มีแผนงานการนํา ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัยมีการ 

นําไปใชประโยชนจริงในระดับประเทศ 

3. หาเวทีสงผลงานเขาประกวด นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ งานสรางสรรค หรืองานวิจัย ระดับ 

นานาชาติเพ่ือสรางชื่อเสียงใหกับตนเองและวิทยาลัย 



 

 

 


