
1. ช่ือโครงการ: ประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  วาท่ี ร.ต.เกชา  อยูแกว 
ตําแหนง : หัวหนางานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ 
โทรศัพทมือถือ : 084-8206799 
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ  
1. ดานความพอประมาณ 
 นักเรียน นักศึกษา สามารถวางแผนในการจัดทําโครงการและบริหารจัดการงบประมาณใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 
2. ดานการมีเหตุผล 
 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา รูจักแกปญหาไดอยางเปนระบบ 
 เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา แสดงแนวความคิดในการสรางสรรคสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
3. ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี 

 ในการจัดทําโครงการ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม คํานึงถึงความปลอดภัย มีการ
วางแผนในการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอน มีอาจารยท่ีปรึกษาชวยใหคําแนะนําในการจัดทําโครงการ 
นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม 
4. เง่ือนไขความรู 
 นักเรียน นักศึกษา ไดรับความรูจากการปฏิบัติจริง 
5. เง่ือนไขคุณธรรม  
 นักเรียน นักศึกษา มีการทํางานเปนกลุม รูจักการทํางานรวมกัน 
6. เศรษฐกิจ 
 เปนการลดคาใชจายของประชาชน ในชุมชน 
7. สังคม 
 นักเรียน นักศึกษา ไดมีสวนรวมโดยการนําความรูไปบูรณาการในการจัดทําชิ้นงาน เพ่ือเปน
ประโยชนสูสังคม 
8. ส่ิงแวดลอม 
 นักเรียน นักศึกษา สามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
9. วัฒนธรรม 
 เปนการสรางคานิยมท่ีดีในการทํางานโดยมุงเนนใหนักเรียน นักศึกษา ไดมีการพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา 
 

3. หลักการและเหตุผล: 
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดมีนโยบายในการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของคน

รุนใหมเปนประจําทุกปนั้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ไดใชความรู 
ความสามารถ และทักษะจากการเรียนในสาขาวิชาชีพของตนเองมาประยุกตใหเกิดสิ่งประดิษฐ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง ประเทศชาติ และสนับสนุนใหเยาวชนเปน นักคิด นักประดิษฐ โดยอาศัยความรูทางดานวิทยาศาสตร 
– คณิตศาสตร และทักษะวิชาชีพเปนพ้ืนฐานในการสรางผลงานท่ีสามารนําไปใชไดจริงเพ่ือเปนการสรางนัก



ประดิษฐรุนใหมข้ึน และทําใหนักเรียน – นักศึกษาไดรูจักการคิดอยางเปนระบบ และไดใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในระหวางเรียน ทําในสิ่งท่ีตนเองชอบและยังเปนการบูรณาการนํารายวิชาโครงการมาประยุกตใช
งานจริง อีกท้ังยังเปนการปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอน โดยการเรียนเปนเรื่องเรียนเปนชิ้นงาน เรียน
เปนโครงการ  และสรางผลงานสิ่งประดิษฐท่ีสามารถนํามาประยุกตใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวม และ
เปนการพัฒนาประเทศชาติ เชน การประดิษฐคิดคนเครื่องอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ ผลิตภัณฑ
สําเร็จรูปตาง ๆ ตามโจทยท่ีกําหนดข้ึนและยังเปนการสรางสิ่งประดิษฐเพ่ือรองรับในการจัดการประกวดกับ
หนวยงานและสถาบันตางๆ ในอีกทางหนึ่งไดดวย 

อีกท้ังอาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ไดเล็งเห็นความสําคัญของการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
ท้ังระดับภาคและระดับชาติ โดยไดดําเนินการสงผลงานของนักเรียนนักศึกษาเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหมทุกประเภท เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดมีวิสัยทัศนในการสรางสรรคผลงานสิ่งประดิษฐของ
คนรุนใหม และพัฒนาทักษะปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังผลใหนักเรียน นักศึกษา รูจักคิดเปน 
ทําเปน แกปญหาเปน ทํางานเปนทีมได โดยสรางเปนองคความรูใหมๆ ข้ึน และสามารถนํานวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐสําหรับแกปญหา ชวยเหลือสังคมและชุมชนไดอีกทางหนึ่งดวย อีกท้ังยังสามารถพัฒนานวัตกรรม 
และสิ่งประดิษฐตางๆ เชิงพาณิชยไดอีกดวย 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือจัดการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
2. เพ่ือสงผลงานเขาประกวด สิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในระดับภาคและชาติตอไป 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สงผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมประกวดในระดับภาค  

อยางนอย  10 ชิ้นงาน  
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมท่ีสงเขาประกวดในระดับภาค  สามารถผานเขารวมประกวด 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมในระดับชาติตอไปได 
 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สงผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมเขารวมประกวดใน

ระดับภาค อยางนอย  10 ชิ้นงาน 
เชิงคุณภาพ : สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมท่ีสงเขาประกวดในระดับภาค  สามารถผานเขารวมประกวด 

สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมในระดับชาติตอไปได 
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:  วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียนนักศึกษาไดเขารวมสงผลงานประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด 
2. ผลงานของนักเรียนนักศึกษาท่ีชนะการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษา

จังหวัด ไดเปนตัวแทนเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ในระดับภาคและชาติตอไป 



10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ อาชีวศึกษาจังหวัดอุทัยธานี สงผลงานสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
เขารวมประกวดในระดับภาค อยางนอย  10 ชิ้นงาน 

 

เชิงคุณภาพ สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมท่ีสงเขาประกวดในระดับภาค  สามารถ
ผานเขารวมประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหมในระดับชาติตอไป
ได 

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563  – ธันวาคม 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  25,000 บาท 

 
11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() เปาหมาย (เชน 

ใคร จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบ

ลงทุน 

งบ
รายจาย

อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.เสนอโครงการ     อาชีวศึกษาจังหวัด
อุทัยธานี สงผลงาน
ส่ิงประดิษฐของคน

รุนใหมเขารวม
ประกวดในระดับ
ภาค อยางนอย  

10 ชิ้นงาน 

วิทยาลัยเทคนิค
อุทัยธาน ี

   25,000.00 

2.บันทึกขออนุญาต
ดําเนินงานโครงการ 

    

3.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกวด
ส่ิงประดิษฐของคนรุนใหม 
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
ประจําปการศึกษา 2563 

    

4.ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกวดส่ิงประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชวีศึกษา
จังหวัด ประจําปการศึกษา 
2563 

    

5.ดําเนินการโครงการ
ประกวดส่ิงประดิษฐของคน
รุนใหม ระดับอาชวีศึกษา
จังหวัด ประจําปการศึกษา 
2563   

    

รวมเงิน    25,000.00 
งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 25,000.00 

 
 


