โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
……………………………………………
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
ลักษณะโครงการ
 โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง
1. ชื่อโครงการ : ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นำยอรรถพล เชื้อตำเส็ง
ตาแหน่ง : หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โทรศัพท์ : 035-440-479
โทรสาร : 035-440-479
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-1382-531
E- mail : Oodsuphan2531@gmail.com
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งำนวัดผลและประเมินผล
3. ความสาคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง)
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 และประกำศนียบัต ร
วิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2560 กำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้นั กเรียน จัดทำโครงกำร
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ตำมรำยวิชำโครงกำร และอื่น ๆ และจัดให้ มีกำรประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงำน รวมทั้งกำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ มีกำรส่งเสริมให้เข้ำร่วม แสดง แข่งขัน และ
ได้รับรำงวัล หรือนำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่จัดให้มีกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็น
ประจำทุ กปี นั บ ตั้งแต่ปี กำรศึกษำ 2532 เป็นต้นมำ ซึ่งมีวัตถุป ระสงค์ที่จะพั ฒ นำ ส่งเสริมและสนับสนุน
เยำวชนอำชีวศึกษำ ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอำศั ยควำมรู้ทำงด้ำน วิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ และทักษะ
วิชำชีพเป็นพื้นฐำน ในกำรสร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อ สังคมส่วนรวม
และประเทศชำติ
เพื่อสนองนโยบำยดังกล่ำว งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงเห็นควรจัดส่งผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งจะจัดขึน้ ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมกรำคม พ.ศ.2564
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง)
4.1 เพื่ อ เสริ ม สร้ ำงให้ นั ก เรี ย นรู้จั ก ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้น ผลงำนสิ่ งประดิ ษ ฐ์ โดยอำศั ยควำมรู้ ทำงด้ ำน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และทักษะวิชำชีพ เป็นพื้นฐำนในกำรประดิษฐ์คิดค้น สิ่งประดิษฐ์
4.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่น มีควำมรับผิดชอบกล้ำคิด กล้ำปฏิบัติ อย่ำงมี
เหตุผล และแลกเปลี่ยน ควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง
4.3 เพื่อให้นักเรียน ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และห่ำงไกลยำเสพติด
5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output)
5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 12 ชิ้นงำน
6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome)
6.1 สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน อันเกิดจำกกำร ประยุกต์ควำมรู้และทักษะวิชำชีพในกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้วยกำรเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ
7. กลุม่ เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.๑.๑ จำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2562
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 จำนวนผลงำนที่ได้รับรำงวัล
7.2.2 สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน อันเกิดจำกกำร ประยุกต์ควำมรู้และทักษะวิชำชีพ
ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้วยกำรเพิ่ม ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ
8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.1.1 นิยำม  ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล
ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดี
8.1.2 เงื่อนไข  ควำมรู้
 คุณธรรม
8.2 นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ข้อ 7. มุ่งจัดกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับสถำนประกอบกำร เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
ทวิภำคีและกำรฝึกงำนของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ ร่วมกันจั ดทำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน และพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 : มี กำรจั ดกำรโครงงำน สิ่ งประดิษ ฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ ห รือ งำนวิจัยของผู้ เรีย น
อย่ำงมีคุณภำพ
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 : มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งำ นสร้ ำ งสรรค์ ห รื อ
โครงงำนวิทยำศำสตร์
8.3 ยุทธศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ
มำตรกำรที่ 3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพื่อให้ผู้สำเร็จอำชีวศึกษำ มี
ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น ทั้ งสมรรถนะหลั ก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำม
ตำแหน่งหน้ำที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และกำรประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชำธิ ป ไตย ควำมมี วิ นั ย เสริ ม สร้ ำ งทั ก ษะชี วิ ต ควำมสำมำรถด้ ำ นนวั ต กรรม/สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ กำรเป็ น
ผู้ ป ระกอบกำร พั ฒ นำทั ก ษะกำรคิ ด บนพื้ น ฐำน Competency Based Technology Based Green
Technology และ Creative economy รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรมและกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์
อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไข กำรทะเลำะวิวำท
8.4 นโยบายสถานศึกษา
ข้อที่ ๓ : จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคั ญ พัฒนำเทคนิค วิธีกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดทักษะ/สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพโดยกำรสอนให้เกิดชิ้นงำนโครงงำน โครงกำร
ในทุกสำขำวิชำ
8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา
พันธกิจที่ 3 พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพำณิชย์
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรเป็นนักวิจัยเชิงคุณภำพ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับทุนวิจยั จากหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานนอก
สถานศึกษา
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมครู นักเรียน ทางานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์นาไปสู่การแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่
8.6 การประกันคุณภาพภายใน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มำตรฐำนที่ 3 : กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 3.2 : ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
สถำนศึกษำส่ งเสริมสนั บ สนุนให้ มีกำรจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย
โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรี ยน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน
8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพ ภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ยังไม่ประกาศใช้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์
8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ด้ำนที่ 1 : คุณภำพนักศึกษำ
ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษำมีคุณภำพ จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์
ด้ำนที่ 2.1 : กำรพัฒนำหลักสูตร
ข้อ 2.2 : กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยำลัยกำรอำชีพสองพี่น้อง
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 โดยตรง : - เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน
- ผู้เรียนได้รับกำรแก้ปัญหำจำกกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์
10.2 โดยอ้อม : สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และของ สอศ. ในกำรเสริมสร้ำงทักษะ ควำมสำมำรถ
ด้ำนนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์
11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : (KPI)
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
จำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้ำร่วมประกวด

เชิงคุณภาพ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่ได้รับรำงวัลร้อยละ 70

เชิงเวลา
เชิงค่าใช้จ่าย

เดือน พฤศจิกำยน 2563 – มกรำคม 2564
1. ค่ำวัสดุสนับสนุนชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
2. วัสดุโครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภำยในสถำนศึกษำ

หน่วยนับ
ร้อยละ
ร้อยละ
เดือน
บำท
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12.สรุปขั้นตอน/วิธีการดาเนินการ
ขั้นตอนกำร
ดำเนินกำร

พ.ศ. 2562

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

พ.ศ. 2562

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. เสนอโครงกำร/
ขออนุมัติโครงกำร
2. แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมกำร
3. ดำเนินงำนตำม
โครงกำร
4. สรุปรำยงำนผล
กำรดำเนินโครงกำร
13. หมวดเงินที่ใช้
 งบดำเนินงำน  งบลงทุน  งบอุดหนุน  เงินรำยได้สถำนศึกษำฯ  งบรำยจ่ำยอื่น ๆ
13.1 ค่ำวัสดุสนับสนุนชิน้ งำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จำนวน 67,000 บำท
13.2 วัสดุโครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภำยในสถำนศึกษำ จำนวน 3,000 บำท
รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท
14. วิธีการติดตามและประเมินผล
 กำรสังเกต  กำรสัมภำษณ์

แบบสอบถำม

 แบบทดสอบ
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