
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ระดับชาติ 9 ประเภทระดับชาติ 9 ประเภท

ประเภทท่ี 1 
ส่ิงประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประเภทท่ี 2 
ส่ิงประดิษฐดานการประกอบอาชีพ

ประเภทท่ี 3 
ส่ิงประดิษฐเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 

ประเภทท่ี 4
ส่ิงประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 

ประเภทท่ี 5 
ส่ิงประดิษฐดานหัตถศิลป 

ประเภทท่ี 6 
ส่ิงประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวรและระบบสมองกลฝงตัว 

ประเภทท่ี 7 
ส่ิงประดิษฐดานการแพทย

ประเภทท่ี 8
ส่ิงประดิษฐดานเทคโนโลยีชีวภาพ

ประเภทท่ี 9
ส่ิงประดิษฐประเภทกําหนดโจทย Mini Smart Farms



      นํา เสนอผลงานนวัตกรรม ความยาวไม เ กิน   7  นา ที  นํา เสนอผลงาน
ในประ เ ด็น หัวขอ ดัง น้ี  
 -   แนะ นําสมา ชิกในการ จัด ทําผลงาน 
 -   ช่ื อผลงาน
 -   ท่ีมาและความ สํา คัญ
 -   วัต ถุประสงค ของผลงาน
 -   นํา เสนอภาษา อังกฤษเ ล็กน อย  เช น  แนะ นําสมา ชิก  ช่ือผลงาน วัต ถุประสงค
ของผลงาน
 -   ห ลักการ ทํางานห รือกระบวนการในการ จัด ทําผลงานน วัตกรรม 
 -   ส รุปผลการ จัด ทําน วัตกรรม การ นํา ไปใช ปร ะ โยชน  ผลการใช กับ ชุมชน ฯลฯ

แนวทางเตรียมคลิปวิดีโอแนวทางเตรียมคลิปวิดีโอ
รูปแบบออนไลน์

รูปแบบออนไลน์  

ภายใต้สถานการณ์การป�องกันการแพร่ระบาด

ภายใต้สถานการณ์การป�องกันการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19

ของโรคโควิด-19

คลิป วิ ดี โอ นํา เสนอคลิป วิ ดี โอ นํา เสนอ

    สัมภาษณ  On- l ine  ใช โปรแกรม Goog le  meet   ก ลุ มละ ไม เ กิน  5  นา ที
ซ่ึง นัก ศึกษา เจ าของผลงานตอง เต รียมตัวในการ นํา เสนอและตอบคําถาม
ดัง น้ี
-แนะ นําสมา ชิกในการ จัด ทําผลงาน
-แนะ นํา ช่ื อผลงาน
-สา ธิต  และอ ธิบายการ ทํางานของน วัตกรรม ส่ิงประ ดิษฐ
-ตอบคําถามจากคณะกรรมการประ เ มินผลงานน วัตกรรม

การสัมภาษณจากคณะกรรมการการ สัมภาษณจากคณะกรรมการ

การประกวดนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจําป�การศึกษา 2564การประกวดนวัตกรรมและสิ�งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจําป�การศึกษา 2564  

นําเสนอผลงานและการสัมภาษณ์นําเสนอผลงานและการสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ



การลงทะเบยีนเขา้รว่มประกวดการลงทะเบยีนเขา้รว่มประกวด  
ตั�งแต่วนัที� 17 - 28 มกราคม 2565 
- ผา่นลิงค์ลงทะเบยีน (Google Form)
- พรอ้มแนบหลักฐานการชาํระเงิน 
 (ค่าสมคัรผลงานละ 230 บาท)

1

การประกวดการประกวด
นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชนระดับชาติสถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจาํป�การศึกษา 2564 ประจาํป�การศึกษา 2564

สง่ไฟล์แบบรายงานผลโครงการนวตักรรมและสง่ไฟล์แบบรายงานผลโครงการนวตักรรมและ
สิ�งประดิษฐ ์และคลิป VDO นําเสนอสิ�งประดิษฐ ์และคลิป VDO นําเสนอ

ตั�งแต่วนัที� 17 มกราคม - 4 กมุภาพนัธ ์2565
- สง่ไฟล์แบบรายงานผลโครงงานเป�นรูปแบบไฟล์ .PDF 
- สง่คลิป VDO เป�นรูปแบบลิงค์จาก Youtube
- คลิป VDO นาํเสนอ ไมเ่กิน 7 นาที (ใน VDO ต้องปรากฏชิ�น
งานอยา่งชดัเจน) 

2

คณะกรรมการตรวจเอกสารคณะกรรมการตรวจเอกสาร และคลิป VDO นาํเสนอ และคลิป VDO นาํเสนอ
ในวนัที� 7 - 13 กมุภาพนัธ ์2565
โดยคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒปิระเภทนวตักรรมและสิ�งประดิษฐล์ะ 3 ท่าน

3

คณะกรรมการสมัภาษณ์คณะกรรมการสมัภาษณ์  
ระหวา่งในวนัที� 14 - 20 กมุภาพนัธ ์2565 
(สามารถตรวจสอบกําหนดการสมัภาษณใ์นเวบ็ไซต์)
- เจา้ของผลงานเป�นผูน้าํเสนอ อยา่งนอ้ย 1 คน (ในเวลา 5 นาที)
- ผูเ้ขา้แขง่ขนัแต่งกายด้วยชุดนกัศึกษาตามระเบยีบของสถาบนั
- ใหน้าํชิ�นงานมาแสดง ในวนัที�นําเสนอด้วย

4

การรายงานผลการรายงานผลการประกวดการประกวด
รายงานผลในวนัที� 20 กมุภาพนัธ ์2565
ผา่นทางเวบ็ไซต์

5
สอบถามเพิ�มเติมได้ที�สอบถามเพิ�มเติมได้ที� 

อาจารยเ์อกชยั ใจเมคา
โทรศัพท์ 081-8841128

ในรปูแบบ
ออนไลน์

ภายใต้สถานการณ์การป�องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จัดการประกวดจัดการประกวด

นวัตกรรมและส
ิ�งนวัตกรรมและส
ิ�ง

ประดิษฐ์ 9 ประเภทประดิษฐ์ 9 ประเภท

ระดับ ปวช./ปวส.
ระดับ ปวช./ปวส.



การประกวดการประกวด
นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์นวตักรรมและสิ�งประดิษฐ์
สถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชนระดับชาติสถานศึกษาอาชวีศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจาํป�การศึกษา 2564 ประจาํป�การศึกษา 2564

ชองทางการชําระ เ งินชองทางการชําระ เ งิน

คาสมัครการประกวดคาสมัครการประกวด

ช่ือบัญชี :ช่ือบัญชี :  
ประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐอาชีวศึกษาประกวดนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐอาชีวศึกษา  

ระดับชาติ ปการศึกษา 2564ระดับชาติ ปการศึกษา 2564

ธนาคารออมสินธนาคารออมสิน  

(Government Savings Bank(Government Savings Bank))

020-3-8177235-7020-3-8177235-7

> >
ชําระเงิน

ผานบัญชีธนาคาร

สงหลักฐาน

การชําระเงิน 

ผานทางเว็บไซต

สมัครเขาประกวด

สําเร็จ

สงหลักฐานการชําระเงิน ผานทางเว็บไซต*

ผลงานละ 230  บาทผลงานละ 230  บาท   

https://www.gsb.or.th/
https://www.gsb.or.th/
https://www.gsb.or.th/

