
 

โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นำยอรรถพล  เชื้อตำเส็ง 
ต าแหน่ง : หัวหน้ำงำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   โทรศัพท์ : 035-440-479 
โทรสาร :  035-440-479                            โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-1382-531 
E- mail :  Oodsuphan2531@gmail.com 

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งำนวัดผลและประเมินผล             
 

3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 
ตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 และประกำศนียบัตร

วิชำชีพชั้นสูง พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริม สนับสนุนให้นั กเรียน จัดท ำโครงกำร 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ตำมรำยวิชำโครงกำร และอ่ืน ๆ และจัดให้ มีกำรประกวด แสดงและ
เผยแพร่ผลงำน รวมทั้งกำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำ มีกำรส่งเสริมให้เข้ำร่วม แสดง แข่งขัน และ
ได้รับรำงวัล หรือน ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน จังหวัด ภำค และชำติ  

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ที่จัดให้มีกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เป็น 
ประจ ำทุกปี นับตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2532 เป็นต้นมำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนำ ส่งเสริมและสนับสนุน 
เยำวชนอำชีวศึกษำ ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอำศัยควำมรู้ทำงด้ำน วิทยำศำสตร์คณิตศำสตร์ และทักษะ
วิชำชีพเป็นพ้ืนฐำน ในกำรสร้ำงผลงำนสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
และประเทศชำติ 
เพ่ือสนองนโยบำยดังกล่ำว งำนวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จึงเห็นควรจัดส่งผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ซึ่งจะจัดขึน้ ในเดือนตุลำคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมกรำคม พ.ศ.2564 

 

      4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง) 
4.1 เพ่ือเสริมสร้ำงให้นักเรียนรู้จักประดิษฐ์คิดค้นผลงำนสิ่งประดิษฐ์โดยอำศัยควำมรู้ ทำงด้ำน

วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และทักษะวิชำชีพ เป็นพ้ืนฐำนในกำรประดิษฐ์คิดค้น สิ่งประดิษฐ์  
4.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน มีควำมรับผิดชอบกล้ำคิด กล้ำปฏิบัติ อย่ำงมี

เหตุผล และแลกเปลี่ยน ควำมรู้ประสบกำรณ์ได้อย่ำงกว้ำงขวำง  
4.3 เพ่ือให้นักเรียน ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ และห่ำงไกลยำเสพติด  

 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จ ำนวน  12  ชิ้นงำน 

 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน อันเกิดจำกกำร ประยุกต์ควำมรู้และทักษะวิชำชีพในกำร

พัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้วยกำรเพ่ิม ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ 
 

     7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1  เชิงปริมาณ 

7.๑.๑ จ ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
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7.2 เชิงคุณภาพ 

7.2.1 จ ำนวนผลงำนที่ได้รับรำงวัล 
      7.2.2 สิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นผลงำนของนักเรียน อันเกิดจำกกำร ประยุกต์ควำมรู้และทักษะวิชำชีพ                           

ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้วยกำรเพ่ิม ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรวิจัยพัฒนำ 
 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยำม    ควำมพอประมำณ  ควำมมีเหตุผล ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ควำมรู้               คุณธรรม 
  

8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อ 7. มุ่งจัดกำรศึกษำสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับสถำนประกอบกำร เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน

ทวิภำคีและกำรฝึกงำนของสถำนศึกษำที่มีคุณภำพ ร่วมกันจัดท ำหลักสูตรฐำนสมรรถนะ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้
เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน และพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

ยุทธศำสตร์ที ่3 : ส่งเสริมกำรวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่1 : มีกำรจัดกำรโครงงำน สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์หรืองำนวิจัยของผู้เรียน                           
อย่ำงมีคุณภำพ 
  กลยุทธ์ที่  2  : มี กำรบริห ำรจั ดกำรนวัตกรรม  สิ่ งป ระดิษฐ์  งำ นสร้ ำงสรรค์ห รือ            
โครงงำนวิทยำศำสตร์ 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรอำชีวศึกษำ 
    มำตรกำรที่ 3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับควำมสำมำรถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส ำเร็จอำชีวศึกษำ มี
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้ งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะกำรท ำงำนตำม
ต ำแหน่งหน้ำที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET กำรประเมินด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ และกำรประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้ำงเสริมทักษะอำชีพในอนำคตด้วยกิจกรรมองค์กำรวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชำธิปไตย ควำมมีวินัย เสริมสร้ำงทักษะชีวิต ควำมสำมำรถด้ำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ กำรเป็น
ผู้ ป ระกอบกำร พัฒ นำทั กษะกำรคิดบน พ้ืนฐำน  Competency Based Technology Based Green 
Technology และ Creative economy รวมทั้งกำรแก้ปัญหำด้ำนพฤติกรรมและกำรใช้เวลำให้เกิดประโยชน์ 
อำทิ สุภำพบุรุษอำชีวะ ลูกเสือ กีฬำ และกำรป้องกัน/แก้ไข กำรทะเลำะวิวำท 

 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
        ข้อที่ ๓ : จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ พัฒนำเทคนิค วิธีกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ เกิดทักษะ/สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนทำงวิชำชีพโดยกำรสอนให้เกิดชิ้นงำนโครงงำน โครงกำร               
ในทุกสำขำวิชำ 
 

8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที ่3 พัฒนำงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพำณิชย์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรเป็นนักวิจัยเชิงคุณภำพ 

            กลยุทธ์ที ่2 สง่เสริมสนับสนนุให้บุคลากรเสนอขอรับทุนวิจยั จากหนว่ยงานต้นสงักัดหน่วยงานนอก
สถานศึกษา 
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             กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริมคร ูนักเรียน ท างานวิจัยสร้างสิ่งประดิษฐ์น าไปสู่การแข่งขัน 
             กลยุทธ์ที ่4   ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                  มำตรฐำนที่ 3 : กำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
        ตัวบ่งชี้ 3.2 : ด้ำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
              สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรจัดท ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย                
โดยผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่ำงๆ ที่สำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ตำมวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สำธำรณชน 
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพ  ภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

 กลุม่ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงำนที่เป็นโครงงำนทำงวิชำชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงำนที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยของครูที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ 

 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้ำนที่ 1     : คุณภำพนักศึกษำ 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษำมีคุณภำพ จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
        ด้ำนที ่2.1  :  กำรพัฒนำหลักสูตร 

         ข้อ 2.2      : กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยำลัยกำรอำชีพสองพ่ีน้อง 
 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
10.1 โดยตรง   :  - เผยแพร่ผลงำนของนักเรียน 
              - ผู้เรียนได้รับกำรแก้ปัญหำจำกกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

  10.2 โดยอ้อม : สนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และของ สอศ. ในกำรเสริมสร้ำงทักษะ ควำมสำมำรถ        
ด้ำนนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ 
 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ ำนวนผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่เข้ำร่วมประกวด รอ้ยละ 

เชิงคุณภาพ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่ได้รับรำงวัลร้อยละ 70 ร้อยละ 

เชิงเวลา เดือน พฤศจิกำยน 2563 – มกรำคม 2564 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย 1. ค่ำวัสดุสนับสนุนชิ้นงำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 

2. วัสดโุครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ
ภำยในสถำนศกึษำ 

บำท 
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12.สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ  
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินกำร 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
หมำย
เหตุ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เสนอโครงกำร/ 
ขออนุมัติโครงกำร 

  
    

          
  

  
  

  

  

2. แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมกำร 

  
    

          
      

  

3. ด ำเนินงำนตำม
โครงกำร 

      
          

  
  

  
  

4. สรุปรำยงำนผล
กำรด ำเนินโครงกำร 

  
    

          
  

  
  

  

 
13. หมวดเงินที่ใช้   
 

  งบด ำเนินงำน   งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรำยได้สถำนศึกษำฯ   งบรำยจ่ำยอื่น ๆ  
 

     13.1 ค่ำวัสดุสนับสนุนชิน้งำนสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จ ำนวน 67,000 บำท 
     13.2 วสัดุโครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบัภำยในสถำนศึกษำ  จ ำนวน 3,000  บำท 
 

รวมทั้งสิ้น  70,000 บาท 
 

      14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   กำรสังเกต      กำรสัมภำษณ์ แบบสอบถำม    แบบทดสอบ 
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