
ประชุมคณะกรรมการ 
การตัดสิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  

ประจ าปีพุทธศักราช 2561-2562 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี 
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 



ก าหนดการประกวด 
•ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี  ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

•ประกวด  ประเภทที่ 1 - ประเภทที่ 9  วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 

•ประกวดภาคภาษาอังกฤษ วันพุธที่ 12  ธันวาคม 2561 

•ระดับภาคกลาง  ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต  จังหวัดปทุมธาน ี

•ประกวดวันที่ 5 - 8 มกราคม 2562 
 



ข้อก าหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภทได้แก่ 

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ประเภทท่ี 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ 

ประเภทท่ี 3 สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ประเภทท่ี 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ 

ประเภทท่ี 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาซอฟท์แวร ์

               และสมองกลฝังตัว 
 

 

 

 

 

 

 

  

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทา 
               สาธารณภัย 
ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
ประเภทท่ี 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทก าหนดโจทย์  
               ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือชุมชน  

    Internet of things (IoT) 
10. องค์ความรู้การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 



การเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

1. ลงทะเบียนผลงานออนไลน์      http://thaiinvention.net 

2.  จัดท าผลงาน/น าผลงานไปทดลองใช้ /รับรองผล 

3. จัดท าเอกสาร จ านวน 2 เล่ม จัดเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

3.1. แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรม
อาชีวศึกษา”การประกวดสิ่งประดิษฐข์องคนรุ่นใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561  
ปีพุทธศักราช 2560-2561 (แบบ ว-สอศ-2)  
3.2. แบบรายงานการวิจัย (แบบ ว-สอศ-3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://thaiinvention.net/


การเข้าร่วมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
3.3 ภาคผนวก 

      3.3.1 คู่มือการใช้งาน 

      3.3.2 แบบรับรองการน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปใช้งานจริง ประจ าปีการศึกษา 2561 

      3.3.3 แบบคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ 

          *** print  จากลงทะเบียนในเว็บไซต์ เท่านั้น**** 
      3.3.4 แผนการตลาด หรือ แผนธุรกิจ หรืออื่น ๆ ท่ีก าหนดในประเภทน้ัน ๆ 

 



 3.4.  แผ่น CD หรือ DVD ที่มีข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบไฟล์นามสกุล (*.doc และ *.pdf) และบรรจ ุ
ลงไว้ในซองติดไว้ที่ด้านในปกหลังของเอกสารประกอบการน าเสนอ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ  
ทั้ง 2 เล่ม ๆ ละ จ านวน  1  แผ่น และอีกจ านวน  1  แผ่น ให้ส่งพร้อมแบบคุณลักษณะผลงาน 
สิ่งประดิษฐ์ฯ ในวันลงทะเบียน  

               **** แยกโฟลเดอร์ *.doc  และ *.pdf **** 
รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun PSK 

ขนาดตัวอักษร แบบปกติ ขนาด 16 point และหัวข้อ ขนาด 18 point 

 



แบบ ว-สอศ-2 



แบบ ว-สอศ-3 



แบบคุณลักษณะ 



แบบคุณลักษณะที่พิมพ์ออกจากระบบ THAIINVENTION.NET 



แบบรับรองการน าผลงานไปใช้งานจริง 



แบบฟอร์มแผนการตลาด 
•แบบฟอร์มแผนการตลาด  

ประกอบด้วย 

 1. ต้นทุนการผลิตรวมบรรจุภัณฑ์   

 2. ราคาขายผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์   

 3. ประมาณการรายรับรายจ่ายจากการขาย   

 4. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการส่งเสริมการตลาด 
 



แบบฟอร์มแผนธุรกิจ 

ประกอบด้วย 
1. บทสรุปผู้บริหาร   
2. ประวัติย่อกิจการ  
3. การวิเคราะห์สถานการณ์   
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ   
5. แผนการตลาด  
 

 
6. แผนการจัดการก าลังคน 
7. แผนการผลิต   
8. แผนการเงิน   
9. แผนด าเนินงาน  
10. แผนฉุกเฉิน 
 



แบบแสดงขั้นตอนการพัฒนาระบบ 



สรุปเอกสารที่ต้องใช้ในการประกวด 



 

ตารางคะแนนขอสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ 
 

ที ่ ข้อพิจารณา 
สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 1 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 2 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 3 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 4 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 5 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 6 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 7 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 8 

สิ่งประดิษฐ์
ประเภทที่ 9 

1 เอกสาร 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
2 คุณสมบัติของผลงาน 25 20 25 40 50 10 50 40 45 
3 การน าเสนอผลงาน 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
4 ความเหมาะสมด้านลักษณะรูปแบบ 20 20 10     10 25   30 
5 การใช้วัสดุ 10 10 10             
6 ประโยชน์และคุณค่าของผลงาน 20 25 30     35       
7 บรรจุภัณฑ ์       20 10     10   
8 การใช้ประโยชน์/ต่อยอดเชิงพาณิชย์       15 15     10   
9 ขั้นตอนการออกแบบ           20       
10 กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่นวัตกรรม               15   

  รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



การลงทะเบียน ออนไลน์  ทุกผลงานจะต้องลงทะเบียน 
***ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2561*** 



การลงทะเบียนภาคภาษาอังกฤษ 

•จะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ 



จ านวนผลงานที่ผ่านเข้าประกวดระดับภาคกลาง 

•  ประเภทละ   4  ผลงาน   รวม  36 ผลงาน 

•  ภาคภาษาอังกฤษ  3  ผลงาน   



ก าหนดการวันจัดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 

  
เวลา    9.00 –  12.00 น.  ลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ์  ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2  
     13.00 – 16.30 น.  กรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ (เล่มผลงานวิจัย) 
 
***การลงทะเบียนให้ครูที่ปรึกษาหรือตัวแทน ลงทะเบียนพร้อมเอกสารที่สมบูรณ์*** 



ก าหนดการวันจัดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่  2561 
ภาคภาษาอังกฤษ 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561  
     เวลา     8.30 – 9.00  น.    ลงทะเบียนภาคภาษาอังกฤษ  
                                         ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 
       9.00 – 12.00 น.   น าเสนอภาคภาษาอังกฤษ 
                                         ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 
      12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
      13.00 – 15.30 น.   น าเสนอภาคภาษาอังกฤษ 
      15.30 – 16.00 น.   รวมคะแนนสิ่งประดิษฐ ์
   ***ประกาศผลวันที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 16.00 น.*** 



ก าหนดการวันจัดงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561 
วันท่ี 13 ธันวาคม 2561 

  
เวลา       8.00 – 9.00 น.  ติดตั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์  ณ โดมเอนกประสงค์ 
          9.00 – 9.30 น.  กรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ 
             9.30– 10.00 น.  พิธีเปิดโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร ี
       10.00 – 12.00 น.  กรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ ์
    13.00 – 15.00 น.  กรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ 
       15.00 – 16.00 น.  รวมคะแนนสิ่งประดิษฐ์ 
       16.00 – 16.30 น.  ประกาศผลการตัดสิน และพิธีปิด 



ก าหนดการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2561 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุร ี

 วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

30 พ.ย. 61 ส่งใบสมัครมายังวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   

ทาง email: pr_abhas@hotmail.com 

ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.lbtech.ac.th/ดาวน์โหลด 

งานวิจัยฯ 

12-13 ธ.ค. 61 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ 9 ประเภท 
คัดจ านวน 36 ผลงาน 

งานวิจัยฯ 

12 ธ.ค. 61 ประกวดภาคภาษาอังกฤษ คัดเลือก  3  ผลงาน งานวิจัยฯ 

15 ธ.ค. 61 น าข้อมูลส่งประธานภาคกลาง ผู้ประสานงาน 

D:/งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ วท.ลพบุรี/ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่2560/ใบสมัครเข้าร่วมประกวดระดับ อศจ..pdf


ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1. ดูรหัสชิ้นงานและแผนผังที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

2. รับคูปองลงข้อมูลซีดีที่ จุดที่ 1 จุดตรวจซีดี 

3. น าคูปองตรวจซีดี ลงทะเบียนชิ้นงาน จุดที่ 2 (แยกประเภทชิ้นงาน) 

4. การติดตั้งชิ้นงานตามผังการจัดแสดง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 -9.00 น. 


