โครงการบมเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตรทางการเกษตร
1. หลักการและเหตุผล
การจัดโครงการบมเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรม สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จัด
ขึ้นเพื่อกระตุนสงเสริมใหนักเรียนไดใชเปนชองทางในการประกวดความสามารถในดานการคิดสรางสรรคเพื่อ
สรางนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การใช
ความรู ความคิด ความสามารถของนักเรียนผสานภูมิปญญาทองถิ่นและหลักวิชาการในการคิดสรางสรรค ซึ่ง
เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาความสามารถของคนสูการพัฒนาสังคมในดานอื่นๆ เพื่อสรางสรรคผลงาน/พัฒนา
สิ่งประดิษฐ ดวยการดัดแปลงของเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนยิ่งขึ้น หรือจะพัฒนาผลิตภัณฑ
สิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ทันสมัยขึ้นมา เพื่อพัฒนาการเกษตรใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม
และประเทศชาติ ดังนั้น โครงการบ มเพาะเพื ่ อ การพั ฒนานวัต กรรม จะชวยสง เสริ ม ใหน ั กเรีย นระดั บ
มัธยมศึกษาไดสรางสรรคและประดิษฐนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตร ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมตอไป อีกทั้งยังสงเสริมและกระตุนความสนใจใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สนใจคิด
สรางสรรค และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ โดยคณะเกษตร กำแพงแสน ในฐานะผูจัดงานจะมีสวนสำคัญในการ
สงเสริมและสรางภาพจำใหคงอยูกับนักเรียน/โรงเรียน ผูซึ่งมีสวนสำคัญในการจุดประกายและสงเสริมใหเกิด
การพัฒนาการเกษตรของประเทศใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อกระตุน สงเสริม และสนับสนุนใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดสรางสรรคและ
พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ เพื่อพัฒนาการเกษตร
2.2 เพื่อเปนเวทีใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไดแสดงความรูความสามารถ และนําเสนอผลงาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐเพื่อพัฒนาการเกษตรสูสาธารณะและสังคม
2.3 สรางภาพจำของคณะเกษตร กำแพงแสน ใหคงอยูกับนักเรียน/โรงเรียนมัธยมศึกษา ในฐานะผูจัด
และสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการเกษตร
3. กลุมเปาหมาย
3.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
3.2 อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน

จำนวน
จำนวน
รวม

100
20
120

คน
คน
คน

4. รูปแบบการดำเนินงาน
การจั ด ทำโครงงานนวั ต กรรม “เพื ่ อ พั ฒ นาการเกษตร” หมายถึ ง การใช ค วามรู  ความคิ ด
ความสามารถของนักเรียนตามหลักวิชาการ รวมถึงการผสานภูมิปญญาทองถิ่นในการคิดสรางสรรคผลงาน/
พัฒนาสิ่งประดิษฐ ดวยการดัดแปลงของเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนยิ่งขึ้น หรือจะพัฒนา
ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐใหมๆ ที่ทันสมัยขึ้นมา ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ประเทศชาติ
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4.1 คุณสมบัติผูสมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สงโครงงานเขาประกวดเปนทีม จำนวน 2-5 คน/ทีม และ
ตองมีอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน จำนวน 1 ทาน
4.2 การจัดรูปแบบไฟลขอเสนอโครงงาน
4.3.1 จัดพิมพดวยโปรแกรม MS Word
4.3.2 ใช font TH SarabunPSK ขนาด 16 point
4.3.3 การตั้งชื่อไฟล ใหตั้ง “ชื่อโรงเรียน-ชื่อโครงการ” (เชน โรงเรียนทดลองวิทยา-โครงการ
กลวยอบพลังแสงอาทิตย) และใหจัดสงเปนไฟลโครงการใน 2 รูปแบบ คือ ไฟล ms word (.docx) และ ไฟล
adobe acrobat (.pdf)
4.3 เกณฑการคัดเลือกขอเสนอโครงงาน
1) เทคนิค (Technical) 40 คะแนน
แนวคิด การกำหนดปญหาและเปาหมายชัดเจน มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตรรองรับ มี
การออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปร มีแผนการออกแบบ/พัฒนาตนแบบ/ทดสอบการใชงานจริง การ
วิเคราะหขอมูลมีหลักการและนาเชื่อถือ
กรณีเปนโครงงานประเภททดลอง มีแนวทางพิจารณาจากระดับปริมาณและคุณภาพของ
ทักษะที่ใช ดังนี้
1. มีแนวคิด และการกำหนดปญหาชัดเจน
2. สมมติฐาน /แนวทางการแกปญหาเพื่อไปสูเปาหมาย มีทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร
รองรับ
3. วางแผนออกแบบการทดลองและควบคุมตัวแปรอยางถูกตอง
4. เทคนิคที่จะใชประมวล/วิเคราะหขอมูลอยางมีหลักการ และมีความนาเชื่อถือ
กรณีเปนโครงงานประเภทประดิษฐ มีแนวทางพิจารณาจากระดับของปริมาณและคุณภาพ
ของทักษะที่ใช ดังนี้
1. มีแนวคิด และการกำหนดปญหา/เปาหมายชัดเจน
2. มีแผนการออกแบบและกรรมวิธีไปสูการสรางตนแบบที่ประดิษฐไดจริง
3. มีการวางแผนในการทดสอบการใชงานจริง
4. มีการคาดการณปญหาและมีแผนการพัฒนาตนแบบใหดีขึ้น
2) ความคิดสรางสรรค (Creativity) 40 คะแนน
เปนเรื่องหรือหัวขอที่แปลกใหม นาสนใจ มีศกั ยภาพที่จะนำไปใชประโยชนไดจริง สรางสรรค
นวัตกรรมใหม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
ความนาสนใจ
1. ชี้ปญหาที่เปนจุดเริ่มของการเสนอโครงงานได
2. บอกเหตุผลวา โครงงานที่ตองการทำสอดคลองกับปญหาได
3. บอกเหตุผลวา วิธีการที่ใชเหมาะกับการแกปญหาได
ความคิดริเริ่ม
มีความใหมทั้งในหัวขอโครงงาน วิธีการ และการออกแบบการทดลองนวัตกรรมเปนโครงงาน
ใหมที่นาสนใจ และมีศักยภาพที่จะนำไปใชประโยชนไดจริง/สรางสรรคนวัตกรรมได
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3) การจัดทำขอเสนอโครงงาน 20 คะแนน
ขอเสนอโครงงานมีเนื้อหาและหัวขอครบถวน สามารถสื่อสารใหผูอานเขาใจได มีความ
ชัดเจน มีการอางอิงแหลงขอมูล โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1. มีเนื้อหา/หัวขอตางๆ คอนขางครบ อานแลวตองทำความเขาใจ แตสามารถคาดเดาไดวา
ตองการจะทำอะไร
2. มีเนื้อหา/หัวขอตางๆ ครบ อานแลวเขาใจเปนอยางดีวาตองการอะไร
3. มีการอางอิงแหลงขอมูลที่มีจำนวนเหมาะสม
4.4 โครงงานที่ผานการคัดเลือกเขารอบตัดสิน นักเรียนและอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จะไดรับทุน
พัฒนานวัตกรรมการเกษตร โครงงานละ 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตรการเขารวมโครงการ
4.5 นักเรียนที่ไดรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเปนนักเรียน
ที่อยูในเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดสิทธิ์เขาศึกษาตอในคณะเกษตร
กำแพงแสน เปนกรณีพิเศษ โดยจะตองสมัครเขา พรอมทั้งไดรับทุนการศึกษาระหวางศึกษา เมื่อมีผลการเรียน
ในระดับดี (เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป)
4.6 กำหนดการ
วัน/เดือน/ป
กิจกรรม
1 มี.ค. – 31 พ.ค. 2564 สงไฟลขอเสนอโครงงาน
1-30 มิ.ย. 2564
คัดเลือกโครงงานรับทุนพัฒนานวัตกรรมการเกษตร จำนวน 20 ทุน
30 มิ.ย. 2564
ประกาศผลโครงงานที่ไดรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร
1-31 ก.ค. 2564
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานลงพื้นที่ดูงาน/ใหคำปรึกษา ครั้งที่ 1
1-31 ส.ค. 2564
อาจารยที่ปรึกษาโครงงานลงพื้นที่ดูงาน/ใหคำปรึกษา ครั้งที่ 2
1-30 ก.ย. 2564
รายงานสรุปผลโครงการ
5. ระยะเวลาดำเนินงาน
มีนาคม – กันยายน 2564
6. ผูร ับผิดชอบโครงการ
6.1 รองคณบดีฝายสารสนเทศ
6.2 รองคณบดีฝายพัฒนานิสิต
6.3 คณะทำงานโครงการบมเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
6.3 งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
7.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สงโครงงานเขารวมคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการเกษตร
7.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา มีเวทีในการแสดงผลงานนวัตกรรมการเกษตร
7.3 นักเรียนเกิดทักษะในการนําเสนอผลงานวิชาการสูสาธารณะและสังคม
7.4 คณะเกษตร กำแพงแสน มีภาพลักษณที่ดี ในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
8. ตัวชี้วัดโครงการ
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการของผูเขารวมโครงการ อยูในระดับมาก
หรือมีคาเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
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