สรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการประสานงานฯ การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
วันอังคาร ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ หองบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
*********************
เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น.
ผูเขารวมประชุม
๑. นายอัมรินทร แสงเหลา ตําแหนง ครู วิทยาลัยเทคนิคน้ําพอง
ผูประสานงาน/จัดเก็บขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน
๒. นายพัฒนา ชํานิวัตร ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
ผูประสานงาน/จัดเก็บขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแกน
๓. คณะกรรมการประสานงาน/จัดเก็บขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษาจังหวัด ๒๐ จังหวัด
ประธานการประชุม
นายชาญทนงค บุญรักษา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสงิ่ ประดิษฐอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
การเตรียมความพรอมการประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ป พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี)
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๑. กํ า หนดการประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ข องคนรุ น ใหม ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วิท ยาลัยเทคนิคอุบ ลราชธานี ภายใตชื่อ
“ประชารัฐรวมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”

๒. สํานัก วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดสรรงบประมาณในการดําเนิน งานการ
ประกวดสิ่ง ประดิษฐ ของคนรุ นใหม ระดับ อาชีวศึก ษาจัง หวัด ตามจํานวนสถานศึก ษาในสัง กัด อศจ .
สถานศึกษาละ ๕,๐๐๐ บาท โดยจะโอนงบประมาณใหสถานศึกษาที่เปนเจาภาพในการจัดประกวดฯ
๓. ผลงานสิ่งประดิษฐที่สงเขาประกวดฯ จะตองเปนผลงานใหม หรือมีขอบงชี้ในการ
พัฒนาปรับปรุงชัดเจน ระมัดระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผูอื่น
๔. การจัดสรรงบประมาณสิ่งประดิษฐในปการศึกษา ๒๕๖๐ จะพิจารณาจากการสงผล
งานเข าร ว มประกวดฯ ระดับ อศจ. ในป นี้ข องทุ กสถานศึ ก ษาทั่ว ประเทศ คิ ด เป นร อ ยละ ๘๐ ของ
งบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ จัดสรร อีกรอยละ ๑๐ จะจัดสรรใหสถานศึกษาไปพัฒ นาปรับปรุงผลงาน
สิ่งประดิษฐ สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมประกวดฯ ระดับอาชีวศึกษาภาค และอีกรอยละ ๑๐ จัดสรรให
สถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงผลงานสิ่งประดิษฐ สําหรับสถานศึกษาที่เขารวมประกวดฯ ระดับ ชาติ
๕. ปญหาการบริหารการจัดการประกวดฯ ในปที่ผานมา
๕.๑ การแจงผลการประกวดฯของแตละ อศจ. ทั้ง ๒๐ จังหวัดลาชา
๕.๒ การลงทะเบียนไมเปนไปตามกําหนดการ (ความลาชาในการมาลงทะเบียน)
๑) การวางแผนการเดินทางของครูที่ปรึกษาและนักเรียนนัก ศึก ษาเจาของ
ผลงาน
๒) การอยูเฝาประจํา Booth แสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษา
๓) ความพรอมของชิ้นงาน เชน ปายนําเสนอผลงาน, ปลั๊กไฟฟา, การใชน้ํา,
พื้นที่การจัดแสดงผลงานเกินขนาดที่กําหนด และอื่น ๆ
๕.๓ การศึกษาขอกําหนดการประกวดฯ กอนสงผลงานเขารวมประกวด
๕.๔ ความลับของฝายประมวลผล
๕.๕ จรรยาบรรณของคณะกรรมการตัดสินใหคะแนน
๕.๖ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงการจัดประกวดในปตอไป
๖. แนวทางในการจัดเก็บขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
๖.๑ ผูประสานงาน อศจ. จัดเก็บขอมูลผลงานสิ่งประดิษฐที่เขารวมประกวด สง
ขอมูลตาง ๆ เสนอประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐอาชีวศึกษา
ภาค ภายใน ๒ วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดฯ
๖.๒ ขอมูลที่ตองนําสง
๑) แผน DVD มีขอมูลดังตอไปนี้ จํานวน ๑ แผน
- ขอมูลสิ่งประดิษฐที่เขารวมการประกวดฯ ระดับ อศจ.ทั้งหมด
- ใบรับลงทะเบียนสิ่งประดิษฐ (แสกน)
- ผลการประกวดฯ (แสกน)

๒) เอกสารรายงาน จํานวน ๑ ชุด ประกอบดวย
- แบบรับลงทะเบียนสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม
- แบบรายงานจํานวนผลงานสิ่งประดิษฐ ระดับ อศจ.
- แบบนําเสนอคุณลักษณะสิ่งประดิษฐที่เขารวมประกวดฯ
- สรุปจํานวนผลงานสิ่งประดิษฐที่เขารวม
- CD หรือ DVD ไฟลแบบนําเสนอคุณลักษณะ
- ผลการประกวดฯ ระดับ อศจ.
- รายงานผลการใหคะแนน ระดับ อศจ.
๗. การลงทะเบียนนักประดิษฐ การประกวดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐของคน
รุนใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ใหเจาของผลงานที่สงเขาประกวดฯ ระดับ อศจ. ลงทะเบียนผลงานผาน
ทางระบบสารสนเทศทาง Website http://www.thaiinvention.net เพื่อเปนขอมูล ในการพิจารณา
สงเสริม สนับสนุนดานงบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตอไป
๘. การจัดประกวดฯ องคความรู การประกวดการนําเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐของคนรุนใหมภาคภาษาอังกฤษใหยกเลิกไมมีการจัดประกวดฯ เนื่องจากในแตละประเภทมี
เกณฑการใหคะแนนที่มีการจัดทําเอกสารและการนําเสนอผลงานภาคภาษาอังกฤษแลวและให อศจ.แตงตั้ง
คณะกรรมการใหคะแนนที่เปนครูภาษาอังกฤษ อยางนอยประเภทละ ๑ คน
๙. เพิ่มเติมประเภทสิ่งประดิษฐ (ประเภทยอย)
๙.๑ สิ่ง ประดิษฐป ระเภทที่ ๔ สิ่ง ประดิษฐดานการอนุรักษพลัง งาน ใหจัดแบง
ผลงานออกเปน ๒ ประเภทยอย ดังนี้
ประเภทที่ ๔.๑ สิ่งประดิษฐดานการผลิตพลังงาน
ประเภทที่ ๔.๒ สิ่งประดิษฐดานการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน
๙.๒ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑๐ สิ่งประดิษฐดานนวัตกรรมซอฟตแวร และระบบ
สมองกลฝงตัว ใหจัดแบงผลงานออกเปน ๒ ประเภทยอย ดังนี้
ประเภทที่ ๑๐.๑ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาซอฟตแวร
ประเภทที่ ๑๐.๒ สิ่งประดิษฐดานพัฒนาระบบสมองกลฝงตัว
๙.๓ สิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑๑ สิ่งประดิษฐดานบําบัดน้ํา (น้ําเพื่อประชาชน) ให
จัดแบงผลงานออกเปน ๒ ประเภทยอย ดังนี้
ประเภทที่ ๑๑.๑ สิ่งประดิษฐดานบําบัดน้ํา (น้ําเพื่อประชาชน)
ประเภทที่ ๑๑.๒ สิ่งประดิษฐดานการใชน้ําเพื่อการเกษตรแบบมีประสิทธิภาพ
๑๐. จํานวนชิ้นสิ่งประดิษฐแยกเปน อศจ. เพื่อสงเขาประกวดฯ ระดับภาค โดย อศจ.
ขอนแกน ไดรับจัดสรรจํานวน ๔ ชิ้นในแตละประเภท รวม ๔๔ ชิ้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ(ถาม-ตอบในที่ประชุม)
๑. แบบเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐของคนรุนใหม (ว-สอศ.-2) หนาที่ ๒ ภาพแบบ
ราง จํานวน ๑ ภาพ ไมไดระบุขนาดชัดเจน
- ใหใชขนาดตามแบบนําเสนอคุณลักษณะ ขนาด 8.5x5.5 ซม.จํานวน ๑ ภาพ
๒. แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) บทคัดยอภาษาอังกฤษ ไมตองทํา ใหตัดออก
๓. แบบคุณลักษณะ ภาพผลงานใหนําเสนอเฉพาะตัวชิ้นงาน ดานหนา และดานขาง
และในกรณีสิ่งประดิษฐประเภทที่ ๑๐ ถานําเสนอรูปภาพไมไดใหนําเสนอเปนแผนผังFlowchart
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นายอัมรินทร แสงเหลา
ผูจดบันทึกการประชุม

