
                                                                                                        
 

 

 

 
 

                        ๒๐     มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  แจงประกาศใช  ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน “สดุยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
        การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
 

เรียน  ผูอํานวยการวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทุกแหง 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   ประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฯ จํานวน  ๑  ชุด 
 

           ตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงวันท่ี ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙         
เรื่อง ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐานการใหคะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ นั้น 
 

             สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) ขอแจงประกาศดังกลาวขางตนใหทราบโดยท่ัวกัน            
และขอเรียนเชิญสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สงผลงานสิ่งประดิษฐของนักเรียน 
นักศึกษา เขารวมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมฯ ดังนี้ 
               ๑.  ภายใตชื่องาน  ประชารัฐรวมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เทิดไทองคราชัน         
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
                       ๒.  การประกวดฯ แบงออกเปน ๑๑ ประเภทผลงาน และ ๑ องคความรู ตามประกาศฯ ดังนี้  
                         ประเภทท่ี ๑  สิ่งประดิษฐดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                         ประเภทท่ี ๒  สิ่งประดิษฐดานการประกอบอาชีพ  
                         ประเภทท่ี ๓  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
                         ประเภทท่ี ๔  สิ่งประดิษฐดานการอนุรักษพลังงาน 
                         ประเภทท่ี ๕  สิ่งประดิษฐดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                         ประเภทท่ี ๖  สิ่งประดิษฐดานการแพทย และชีวอนามัย 
                         ประเภทท่ี ๗  สิ่งประดิษฐดานผลิตภัณฑอาหาร 
                         ประเภทท่ี ๘  สิ่งประดิษฐดานเทคโนโลยีการเกษตร (เครื่องมืออุปกรณเพ่ือการดํานา) 
                         ประเภทท่ี ๙  สิ่งประดิษฐดานหัตถศิลป 
                         ประเภทท่ี ๑๐  สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร และระบบสมองกลฝงตัว 
          (Software & Embedded System Innovation) 
                         ประเภทท่ี ๑๑  สิ่งประดิษฐดานบําบัดน้ํา (น้ําเพ่ือประชาชน) 
                         องคความรู      การประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม                   
                                            ภาคภาษาอังกฤษ 
 

          ๓.  การสงผลงานสิ่งประดิษฐและการจัดทําเอกสารเขารวมการประกวดฯ ใหถือปฏิบัติ           
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เรื่อง ขอกําหนด กติกา และเกณฑมาตรฐาน           
การใหคะแนน“สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เทานั้น หากไมถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ จะไมไดรับการพิจารณาใหเขารวม
การประกวดฯ ไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

                      /๔. กําหนดการประกวดฯ... 
 
 

ท่ี ศธ ๐๖๐๗ / ๓๘๖ สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
ถนนรามอินทรา กม.๕ - ๖  
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ 



-๒- 
 

                     ๔. กําหนดการประกวดฯ ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ท้ัง ๗๘ อาชีวศึกษาจังหวัด) ระดับภาค           
(ท้ัง ๕ ภาค) และระดับชาติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 

ท่ี ระดับ ระหวางวันท่ี/เดือน/ป สถานท่ีดําเนินการ 
๔.๑ อาชีวศึกษาจังหวัด ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัด ท้ัง ๗๘ อศจ. 
๔.๒ ภาคเหนือ ๒๙ พฤศจกิายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดลําพูน 
๔.๓ ภาคตะวันออกและกทม. ๓๐ พฤศจกิายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
๔.๔ ภาคกลาง   ๖ - ๙    ธันวาคม    ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี 
๔.๕ ภาคใต ๑๒ - ๑๖  ธันวาคม    ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎรธาน ี
๔.๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๙ - ๒๓  ธันวาคม    ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร 
๔.๗ ระดับชาติ   ๙ - ๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ เดอะมอลล บางกะป กทม. 

 

          ๕.  การจัดสงเอกสารเขารวมการประกวดฯ ใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๕.๑  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ใหจัดสงท่ีสถานศึกษาเจาภาพหลักในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ตามท่ีสถานศึกษาสังกัด ตามขอ ๔.๑ 
  ๕.๒  ระดับภาค ใหจัดสงท่ีสถานศึกษาเจาภาพหลักในระดับภาค ตามขอ ๔.๒ – ๔.๖ 
  ๕.๓  ระดับชาติ ใหจัดสงท่ีสถานศึกษาเจาภาพหลักในระดับชาติ ตามขอ ๔.๗ 
  ๖.  สถานศึกษาเจาภาพหลัก และประธานฯ ระดับภาค (ท้ัง ๕ ภาค) ทําหนาท่ีกํากับดูแล       
และจัดสงเอกสาร เพ่ือใชเปนหลักฐานขอมูลอางอิงในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหกับทุกผลงานท่ีเขารวม
การประกวดฯ ตามขอ ๕. ดังนี้ 
       ๖.๑  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ท้ัง ๗๘ อาชีวศึกษาจังหวัด) ใหนําสงเอกสารตามขอ ๕.๑ 
ใหกับประธานฯ ระดับภาค (ตามท่ีสถานศึกษาสังกัด) เม่ือประธานฯ ระดับภาค (ท้ัง ๕ ภาค) ไดรับเอกสาร
เรียบรอยแลว ใหนําสง สวพ. จํานวน ๑ ชุด  
       ๖.๒  ระดับภาค (ท้ัง ๕ ภาค) ใหนําสงเอกสาร ตามขอ ๕.๒ ใหกับประธานฯ ระดับภาค       
เม่ือประธานฯ ระดับภาค (ท้ัง ๕ ภาค) ไดรับเอกสารเรียบรอยแลว ใหนําสง สวพ. จํานวน ๑ ชุด  
       ๖.๓  สถานศึกษาเจาภาพหลักในระดับชาต ิใหนําสงเอกสาร ตามขอ ๕.๓ ใหกับ สวพ.จํานวน ๑ ชุด  
  ๗.  ผลงานสิ่งประดิษฐท่ีเขารวมการประกวดจากระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ผานสูระดับภาค      
และระดับชาติ จะไดรับงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมข้ึนตามลําดับ หากปรากฏวาไมมีการสงผลงานสิ่งประดิษฐ      
และเอกสารเขารวมการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ตามท่ีสถานศึกษาสังกัด) จะไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนใหกับผลงาน เนื่องจากไมมีขอมูลและหลักฐานท่ีใชในการอางอิง 
  ๘.  สามารถตรวจสอบ ขอกําหนด กติกา และเกณฑการใหคะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 
การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ปพุทธศักราช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และสามารถ 
Download แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (ตามแบบ ว-สอศ.-2) แบบรายงานการวิจัย        
(ตามแบบ ว-สอศ.-3) และแบบคุณลักษณะฯ ท่ีจะดําเนินการจัดทําเอกสาร ตามขอ ๕. ได ท่ี Website 
http://ver.vec.go.th สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกันดวย จักขอบคุณยิ่ง                 
                                                                                          

                                                                ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
                                                               (นายมงคลชัย สมอุดร) 
                                                ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 
 

กลุมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา 
โทรศัพท ๐-๒๕๑๐-๙๕๕๒-๔ ตอ ๒๕๑ โทรสาร ตอ ๒๕๓ 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส e-office 

.........................ราง/พิมพ 

.........................ตรวจ 


