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งานสุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา

การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคนรุน่ใหม่ 

และโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั

ประจ  าปีการศึกษา 2562

Presented by : ARKOM  PASILO, Ph.D. (Mechanical  Engineering)
- ครูช านาญการพิเศษ  แผนกวิชาเครื่องกล  วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี

- กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารจดัการนวตักรรม

และเทคโนโลยสีิ่งประดิษฐ ์อาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
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1. งานสุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคนรุน่ใหม่ 

และโครงงานวิทยาศาสตร ์ ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั  ประจ  าปีการศึกษา 2562

(วนัท่ี 14-15 พ.ย. 2562, วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี)

2. งานสุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา การประกวดส่ิงประดิษฐข์องคนรุน่ใหม่ 

และโครงงานวิทยาศาสตร ์ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   

ประจ  าปีการศึกษา 2562 (วนัท่ี 1-4 ธ.ค. 2562, วทิยาลยัเทคนิคชุมแพ  จ.ขอนแก่น)

3. THAI INNOVATION (www.thaiinvention.net)

Content



Key word : โครงการสิง่ประดิษฐค์นรุ่นใหม่
การประกวดสุดยอดนวตักรรมอาชวีศึกษา เป็นกจิกรรมการประกวดสิง่ประดษิฐข์องคนรุ่นใหม่

ทีมุ่ง่เนน้การสนบัสนุน ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนนกัศึกษา ระดบัอาชวีศึกษา ไดม้กีารประดษิฐค์ดิคน้สรา้งสรร

ผลงานสิง่ประดษิฐจ์ากองคค์วามรูท้ีเ่กดิจากกระบวนการเรยีนการสอนหลากหลายสาขาวชิา ดว้ย

กระบวนการวจิยัและทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์(Science process skill) 
น าไปสู่ผลงานทีม่ปีระโยชน ์ สามารถใชง้านไดจ้รงิ  ส่งเสรมิการพึง่พาตนเองและสามารถจ าหน่ายได ้                 

ในเชงิพาณิชย ์ ผลงานสิง่ประดษิฐท์ีผ่า่นการส่งเสรมิ  สนบัสนุนใหม้กีารวจิยัและพฒันา                                  

จะผ่านการกล ัน่กรองจากคณะกรรมการตดัสนิทีม่คีวามรูค้วามสามารถและเป็นทีย่อมรบัท ัง้ในระดบั 

อาชวีศึกษาจงัหวดั ระดบัภาคและระดบัชาต ิจนก่อเกดิเป็น “สุดยอดนวตักรรมอาชวีศึกษา” อย่างแทจ้รงิ

http://thaiinvention.net/doc/scienceskill.pdf


1. 

ประกวด ระดบั อศจ. อุบลราชธานี ปีท่ีผ่านมา  @ วิทยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี  วนัท่ี 13-14 ธ.ค. 2561
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Review



Preparation meeting
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ขอ้ปฏิบตัใินการประกวดฯ 



❖Resources : Get database research involved

http://ver.vec.go.th
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24  Sep 2019
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ประเภทท่ี 1  สิ่งประดิษฐด์า้นพฒันาคณุภาพชีวิต

ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐด์า้นการประกอบอาชีพ

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเ์พ่ือการอนุรกัษพ์ลงังาน  

ประเภทท่ี 4 สิ่งประดิษฐด์า้นผลิตภณัฑอ์าหาร  

ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐด์า้นหตัถศิลป์

ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐด์า้นการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละสมองกลฝังตวั

Software & Embedded system innovation

ประเภทท่ี 7 สิ่งประดิษฐด์า้นการแพทยแ์ละบรรเทาสาธารณภยั  

ประเภทท่ี 8 สิ่งประดิษฐด์า้นเทคโนโลยีชีวภาพ 

ประเภทท่ี 9  สิ่งประดิษฐก์  าหนดโจทย ์ ชุดควบคุมดว้ยเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตเพ่ือชุมชน

IOT ; Internet of Thing

1* องคค์วามรูก้ารน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ

สิ่งประดิษฐข์องคนรุน่ใหม่  9 ประเภทและ 1 กิจกรรม

Attached  file. 
ประกาศขอ้ก าหนด ปี 62

และแบบรายงาน สปด. 62
9
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จ านวนช้ินงานสิง่ประดิษฐฯ์ ของ อศจ. อบุลราชธานี

เขา้ร่วมประกวดในระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

จ  านวนช้ินงาน =

อศจ.อุบลฯ  = 3 ช้ินงาน : ประเภท

* กิจกรรมน าเสนอภาคภาษาองักฤษ 

= 2 ผลงาน : อศจ. 

1. วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี
2. วทิยาลยัสารพดัช่างอุบลราชธานี
3. วทิยาลยัอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
4. วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยอุีบลราชธานี
5. วทิยาลยัการอาชีพวารินช าราบ
6. วทิยาลยัเทคนิคเดชอุดม
7. วทิยาลยัเทคนิคพบูิลมังสาหาร
8. วทิยาลยัเทคนิคตระการพืชผล
9. วทิยาลยัเทคนิคเขมราฐ

45 x  จ  านวนสถานศึกษาใน อศจ.

จ  านวนสถานศึกษาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งหมด

Attached  file.  Quota

Quota
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Quota

&
Medal
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การประกวดระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปีท่ีผ่านมา
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สุดยอดนวตักรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐข์องคนรุน่ใหม่  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ครั้งท่ี 29  ปีการศึกษา 2561  

จ  านวนผลงานทั้งหมด  333 ผลงาน 
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โรงแรมเพชรรชัต์ การเ์ดน้  จ.รอ้ยเอ็ด
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วนัที่ 24-27 ธนัวาคม 2561
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วิทยาลยัสารพดัช่างศรีสะเกษ

Region

Nation

ตวัอยา่ง ตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐเ์พื่อการอนุรกัษพ์ลงังาน
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วิทยาลยัการอาชีพศีขรภูมิ  จ.สุรินทร์

Region Nation
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วิทยาลยัเทคนิครอ้ยเอ็ดRegion Nation

ไดต้วัแทน  สปด. ประเภท 1-9 จ  านวน  36 ผลงาน 

และ องคค์วามรูภ้าษาองักฤษ  4 ผลงาน   ไปประกวดระดบัชาติ
18
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ระดบัชาติ :  วนัที่  6-10 กมุภาพนัธ ์2562

ศูนยก์ารคา้เซียรร์งัสติ   จงัหวดัปทมุธานี



ระดบัชาติ :  วนัที่  6-10 กมุภาพนัธ ์2562

ศูนยก์ารคา้เซียรร์งัสติ   จงัหวดัปทมุธานี
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ผลการประกวดระดบัชาติ 

ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ประจ  าปีการศึกษา 2561

ประเภท 1

3 ผลงาน 
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ประเภท 2

2 ผลงาน 

ประเภท 5

2 ผลงาน 
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ประเภท 9

1 ผลงาน 

ประเภท 8

1 ผลงาน 
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ประเภท 10

2 ผลงาน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ไดร้บัรางวลัระดบัชาต ิ ปีการศึกษา 2561 

ทั้งหมดจ านวน  11 ผลงาน 
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การจบัคู่ธุรกจิ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ

1,579,864 บาท

26



My perspectives 

1. ศึกษาขอ้ก าหนด กตกิา และเกณฑม์าตรฐานฯ

2. การรกัษาเวลา 

3. การปิดความลบั 
4. การรบัฟังความเห็นผูอ้ื่น 

5. การสืบคน้ขอ้มูล 

6. แบบการใหค้ะแนน (ตวัเลขอารบิก Arabic)

(เฉพาะระดบั  อศจ.) 

* กรรมการตดัสินสิ่งประดิษฐฯ์ 
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อศจ.
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ระดบั ภาคฯ  และชาติ
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ศึกษาขอ้ก าหนด  กตกิา และเกณฑม์าตรฐานฯ

Attached  file

ตวัเลขอารบิก Arabic

3 2 1 6
* เขา้ - ออก และ รบั-ส่ง  เลม่ใบใหค้ะแนนฯ 
หอ้งประมวลผล  เฉพาะ เลขาฯ แต่ละประเภทเท่านั้น

(ไลใ่นค าส ัง่ฯ ป. 1-10) 30
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* หมายเลขโทรศพัท์ กรรมการแต่ละท่าน

กรรมการคนที.่..........(1,2,3,4,...)

2
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* ช่องคะแนน 1.4 แบบคณุลกัษณะของสิ่งประดิษฐ ์

และ CD / DVD บนัทึกขอ้มูลตามขอ้ก าหนดในขอ้ 4.9

*สถานศึกษา
ตน้สงักดั
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1. ความซ่ือสตัย์

ปฏิบติังานอยา่งมีเกียรติและซ่ือสตัยต์ลอดเวลาท่ีไดร้่วมงาน   จริงใจทั้งต่อหนา้และลบัหลงั

2. ความเป็นกลาง

ด าเนินกิจกรรมอยา่งยุติธรรมและไม่ล าเอียง  ซ่ึงจะตอ้งปราศจากอคติ

หรือพิจารณามาเป็นการล่วงหนา้ ไมก่่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในรูปแบบการแสดงออก

3. ความเป็นอิสระ

การปฏิบติังานตอ้งมีความเป็นอิสระ  เป็นไปตามระเบียบแบบแผน ขอ้ตกลงท่ีตั้งไว ้

4. การรกัษาความลบั

นับถือธรรมชาติของความลบัของขอ้มลู และขอ้มลูควรไดร้บัการปกปิดแก่บุคคลท่ี 3 

โดยปราศจากการขออนุญาตเฉพาะเร่ือง 
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การรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่และเคารพความคดิที่แตกต่าง

1. เป็นนกัฟงัที่ดี

2. เคารพศกัด์ิศรผูีอ้ืน่

3. ไม่ฝืนมติของคนสว่นใหญ่

4. ใฝ่เหตผุล

Conclude :

ตรงต่อเวลา

ยดึขอ้ก าหนด กติกาและเกณฑม์าตรฐานฯ  เป็นหลกั

พูดจาไพเราะ

ท างานเป็นทีม

ไม่มีอคติ

ไม่ล าเอยีง เป็นกลาง

ท างานแบบสบายๆ ไม่เครง่เครยีด 
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1. มบีคุลกิดี

2. มคีวามรูอ้ย่างถ่องแท ้

3. มคีวามน่าเชื่อถอืไวว้างใจ

4. มคีวามเชื่อม ัน่ในตนเอง

5. มภีาพลกัษณท์ีด่ี

6. มนี า้เสยีงชดัเจน

7. มจีติวทิยาโนน้นา้วใจ

8. มคีวามสามารถในการใชโ้สตทศันอปุกรณ์

9. มคีวามช่างสงัเกต

10. มไีหวพรบิปฏภิาณในการตอบค าถามดี

The best of presentation
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ระดบั อศจ.   :   ภายในเดือน พ.ย. 2562  (เจา้ภาพหลกั  อศจ. 20 จงัหวดั)                                  

* ระดบัภาค :  1 - 4 ธนัวาคม 2562 วิทยาลยัเทคนิคชุมแพ  ขอนแก่น

ระดบัชาติ :  6 - 9 กุมภาพนัธ์ 2563  ศูนยก์ารคา้เซียรร์งัสิต  ปทุมธานี

wk_chumphae@hotmail.com

Schedule
2. 
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Layout
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04/11/62

41

ระดบัชาติ :  วนัที่  6-9 กมุภาพนัธ ์ 2563

ศูนยก์ารคา้เซียรร์งัสติ   จงัหวดัปทมุธานี



04/11/62
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ระดบัชาติ :  วนัที่  6-9 กมุภาพนัธ ์ 2563

ศูนยก์ารคา้เซียรร์งัสติ   จงัหวดัปทมุธานี
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12 Jun 2019

23 Jul 2019
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24 Oct 2019
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ผูป้ระสานงานภาค

46



ผูป้ระสานงาน ระดบั อศจ.
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Certificate exams.
Schedule
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Observe
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โครงงานวิทยาศาสตร์

Schedule
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โครงงานวิทยาศาสตร์

ด าเนินการโดย

ศูนยส์ง่เสรมิและพฒันาอาชีวศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
51



http://www.thaiinvention.net/

52

3. 



http://www.thaiinvention.net/

53



http://www.thaiinvention.net/
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http://www.thaiinvention.net/

ท่านที่มีปญัหาดา้นการลงทะเบียนขอ้มูลนวตักรรมสิง่ประดิษฐ ์   

Thaiinvention.net ลงไม่ได ้หรอื ลมืรหสัผ่าน 

ใหส้อบถาม Admin อ.บญุชยั  หลอ่ทองค า  ไดท้ี่ เบอร ์ 098-249-0854
หรอืสง่ E – mail แจง้ ช่ือ - นามสกลุ เลขบตัรประชาชน และ E-mail (ที่ถกูตอ้ง)

ไปที่ admin@thaiinvention.net  

*ภาคอสีาน ส่งผลตดัสินระดบัภาค วนัท่ี 6 ธ.ค. 2562 เวลา 00:00 น.
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Other  question







Ex. แบบคุณลกัษณะ





Ex. 
Certificate

- อศจ.

- ระดบัภาคฯ



http://www.thaiinvention.net/

เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย ใบประกาศนียบัตร ทุกฝ่ายด าเนินการ , .......

หรือ คณะกรรมการตดัสิน, ครูทีป่รึกษาและนักศึกษาเจ้าของผลงาน
ใช้รหัสตวัเอง Print out ในระบบด้วยตนเอง



Program 

ประมวลผล
ระดบั อศจ.


