
ผลการประกวดนวัตกรรมและวิจัยสถาบันการอาชีวศึกษา 
การจัดประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 2-3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  อําเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
 
ลําดับ ลําดับ

คะแนน
สูงสุด 

ลําดับ
คะแนน

ตามเกณฑ 

ช่ือผลงาน ช่ือนักศึกษา ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา สถานศึกษา 

1 ชนะเลิศ GOLD 
AWARD 

เครื่องสูบน้ําชีวมวล  
 

1) นายจักรภัทร  สีหานู 
2) นายอภิญา  ศรีงาม 

นายรุงเรือง  เพ็ญกุลกิจ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

2 รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

SILVER 
AWARD 

หุนยนตทําความสะอาดชายหาด 1) นายอภิวัฒน  ขันศรีนวล 
2) นายวีระพงษ  พลทองสถิตย 

นายไกรทอง  ชาวดร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 

3  BRONZE 
AWARD 

เครื่องวัดระดับการตั้งเสาไฟฟา 1) นายสิทธิพร  ศรีพนม 
2) นายสิทธิโชค  อัศวพัฒน 

สิบเอกประสานพันธ  
สายสิญจน 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

4  BRONZE 
AWARD 

หุนยนตปลูกขาวนาแหง 1) นายศุภชัย  ชัยจันทร 
2) นายอมร เกษบุตร 

นายสิทธิไชย  สิงหมหาไชย 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

5  BRONZE 
AWARD 

ชุดโหลดชิ้นงานเขาระบบอัตโนมัติ 
(Automated Loader Lifter) 

1) นายธนาวัฒน  บุตรศรี 
2) นายบัญชา  สวัสดิ์ทรัพย 

นายจิระพจน  ประพิน 
 

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

















ตารางแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ ................... ตารางที่ 4 หน้าที่ 1 จาก 5

4/4/19

ลําดับ อันดับ รางวัล รหัส ช่ือผลงาน ช่ือนักศึกษา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา กลุ่มผลงาน คะแนน หมายเหตุ

1 ชนะเลิศ GOLD 

AWARD

D001 สมาร์ทโฮม 209 (SMART HOME 2019) นายภครินทร์ ทิพย์สุวรรณ์

นายยุทธพิชัย เหี้ยมหาญ

อ.ยงยุทธ จันทรัตน์

อ.พัชรินทร์ สุวรรณบุตร

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

93.33

2 รองชนะเลิศ

อันดับ 1

GOLD 

AWARD

D003 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิศวกรรมและ การ

ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เพ่ือควบคุม

ผ่านระบบคลาวด์

นายนพพร โพธ์ิแก้ว

นายศุภกิจ จันทร์สุข

นายทิฐินันท์ ทุมมา

นายเลิศศักด์ิ เพียซุย

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

93.13

3 รองชนะเลิศ

อันดับ 2

GOLD 

AWARD

D002 เครื่องคัดแยกสีฝาขวดพลาสติก สายฝน ชาลือ

สุทธิศักด์ิ นติธรรมโม

นายจารุวัฒน์ มณีศรี

นายชัยวัฒน์ ฟองสินธ์ุ

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

92.93

GOLD 

AWARD

D004 สร้างและเปรียบเทียบประสิทธิภาพอุปกรณ์

ปรับต้ังองศาเรดาร์เซ็นเซอร์ในระบบดิสโทร

นิกส์ที่ใช้แอพพลิเคชั่นวัดระดับน้ำใน

โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกับเครื่องมือพิเศษของ

เมอร์เซเดส เบนซ์

นายสันติ คชคง นายโอฬาร บริสุทธ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 3

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

88.89

SILVER 

AWARD

D005 การควบคุมความเร็วมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 

เฟส ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรม 

LABVIEW

นายกิตติพงษ์ เอี่ยมอ่อน

นายจิรัฐพล เชิดฉาย

อ.โสธร จันทร์ประมูล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 3

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

66.67

SILVER 

AWARD

D006 การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส ด้วย

สมาร์ทโฟน

น.ส.กมลทิพย์ ศรีละวัลย์ 

นายวสุรัตน์ กองชุมพล

อ.โสธร จันทร์ประมูล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 3

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

66.67

BRONZE 

AWARD

D009 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์

ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าทางด้านแรงดันสูง

นายนพดล เชื้ออยู่ 

นายอรรถพล นิลรัตน์

นายคมสัน กลางแท่น 

นายนิวัทธ์ วรรณวงศ์ 

นายกฤตภาส ปิ่นเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 4

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

44.44

BRONZE 

AWARD

D010 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ช่วย

ถอดและใส่ดรอปเอาท์ฟิวส์

นายกิตติภูมิ ค้าผล 

นายณัฐพล คู่ครองทรัพย์ 

นายเมธัศ เหลืองช่าง 

นายเอกอาทิตย์ ชูมีชัย

นายคมสัน กลางแท่น 

นายนิวัทธ์ วรรณวงศ์ 

นายกฤตภาส ปิ่นเจริญ

วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 4

ผลงานวิจัย 

(ป.1)

44.44

ประเภท D กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

ผลการประกวดนวัตกรรมและวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษา













ตารางแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 .................. ตารางที่ 5 หน้าที่ 2 จาก 7

4/4/19

ลําดับ อันดับ รางวัล รหัส ช่ือผลงาน ช่ือนักศึกษา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา กลุ่มผลงาน คะแนน หมายเหตุ

ผลการประกวดนวัตกรรมและวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษา
ประเภท E กลุ่มสร้างนวัตกรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต

SILVER 
AWARD

E008 การออกแบบและพัฒนาระบบรับ-ส่งเอกสาร
 บริษัท วรวิทย์ การค้า

น.ส.วิลาวรรณ โสมดี อ.จิรวัฒนา แสนขาว วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3

นวัตกรรม 
(ป.2)

83.95

SILVER 
AWARD

E009 สร้างและหาประสิทธิภาพชุดเติมลมโช๊ค      
 แอร์เมติกส์แบบพกพา

นายธีระวัฒน์ ศรีคำดี อ.แสนพล  กล่อมหอ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 3

ผลงานวิจัย 
(ป.1)

71.11

SILVER 
AWARD

E036 เครื่องผ่าปูนแบบสี่ใบตัด นายศุภชัย สนิทใจ นายจักรพันธ์ พิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคใต้ 1

ผลงานวิจัย 
(ป.1)

71.11

SILVER 
AWARD

E057 การพัฒนาและหาคุณภาพสวิตช์แรงต่ำ นายสุนทร ผ่านพินิจ
นายธนา เอี่ยมมาลา
นายนิกร ดําเอียมดี

นางพรดา โพธ์ิเกตุ วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5

ผลงานวิจัย 
(ป.1)

71.11

SILVER 
AWARD

E015 การพัฒนาความรู้ด้านการทำบัญชีครัวเรือน 
ของชุมชนเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 : กรณีศึกษาตำบลไผ่ขวาง

น.ส.กนกพร ลายสาคร
น.ส.ปรียานุช ฉายเนตร์

นางเบญจมาศ ดีเจริญ 
ดร.วราภรณ์ นาคใหม่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 4

นวัตกรรม 
(ป.2)

70.37

BRONZE 
AWARD

E001 การพัฒนาเครื่องทดสอบดร็อปบอลเทสท์ นายสาวิทย์ แสงเทียน นายธีรพงษ์ ดวงทองคำ  
นายสมุทร วีระเดชลิกุล

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ผลงานวิจัย 
(ป.1)

44.44

BRONZE 
AWARD

E002 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการ    
 สึกหรอของสี

นายณัฐพล ลายบัว นายสมุทร วีระเดชลิกุล วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคกลาง 1

ผลงานวิจัย 
(ป.1)

44.44















ตารางแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ที่ ................... ตารางที่ 6 หน้าที่ 1 จาก 1

4/4/19

ลําดับ อันดับ รางวัล รหัส ช่ือผลงาน ช่ือนักศึกษา ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา กลุ่มผลงาน คะแนน หมายเหตุ

1 ชนะเลิศ GOLD 

AWARD

G001 ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

น.ส.รุ่งทิพย์ ระติกุล นางสุภาภรณ์ กระตุฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

พระนครศรีอยุธยา

สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นวัตกรรม 

(ป.2)

96.30

2 รองชนะเลิศอันดับ 1 SILVER 

AWARD

G002 การจำลองสถานการณ์เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง

กระบวนการจัดผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท 

จำหน่ายเครื่องสำอางขายตรงและนำเข้าสินค้า

แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี

เนตรนภา ทรัพย์สันเทียะ, 

สุวิมล ชนแก้วพลอย

อ. หรรษกร รอดศรีสมุทร วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นวัตกรรม 

(ป.2)

91.36

3 รองชนะเลิศอันดับ 2 SILVER 

AWARD

G003 การปรับปรุงคลังสินค้าและลดเวลาการเดินหยีบ

สินค้าโดยแนวคิดทฤษฎีไคเซ็น

วริทธ์ินันท์ พรหมเมศร์, 

ลักขณา เสาะแสวง

อ.หรรษกร รอดศรีสมุทร วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษา

ภาคกลาง 1

นวัตกรรม 

(ป.2)

88.89

ผลการประกวดนวัตกรรมและวิจัย สถาบันการอาชีวศึกษา
ประเภท G กลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ

(นายกิจจา บานชื่น)ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
กลาง 3
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