
 

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

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 2563 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายอรรถพล  เชื้อตาเส็ง 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์   โทรศัพท์ : 035-440-479 
โทรสาร :  035-440-479                            โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 097-1382-531 
E- mail :  Oodsuphan2531@gmail.com 

 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริม ฝึก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดการศึกษาค้นคว้าด้วย  การ

เรียนรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ฝึกแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะติดตัวผู้เรียนไป
ตลอดการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญกว่าความรู้ที่ขาดการปฏิบัติ ทั้งนี้กระบวนการ
ดังกล่าว จะท าให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง และกล้าแสดงออก 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
3.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สอนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรียนรู้  
3.2 เพ่ือให้ผู้เรียนใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  
3.3 ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันและสังคม เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
3.4 เพ่ือคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดในระดับที่สูงขึ้นไป  

 

4. ผลผลิตโครงการ (Output) :  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษา 
 

5. ผลลัพธ์โครงการ (Outcome) : ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือ
เป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับที่สูงขึ้นไป 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนและครูผู้สอนวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
     7. กลุ่มเป้าหมาย  

7.1  เชิงปริมาณ 
7.๑.๑ จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก ประจ าปีการศึกษา 2563 

7.2 เชิงคุณภาพ 
                 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ ดี 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม 
  

8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   ข้อ 7. มุ่งจัดการศึกษาสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานประกอบการ เสริมสร้างความร่วมมือด้าน

ทวิภาคีและการฝึกงานของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ร่วมกันจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม. พ.ศ.2563  99 



 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการวิจัย การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่1 : มีการจัดการโครงงาน สิ่ งประดิษฐ์  งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของผู้ เรียน                           
อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : มีการบริหารจัดการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 
    มาตรการที่ 3.2 ระดับผู้เรียน ยกระดับความสามารถของผู้เรียนเพ่ือให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะการท างานตาม
ต าแหน่งหน้าที่ (Function Competency) โดยใช้ V-NET การประเมินด้านมาตรฐานวิชาชีพ และการประเมิน
ระดับห้องเรียน สร้างเสริมทักษะอาชีพในอนาคตด้วยกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม วิถี
ประชาธิปไตย ความมีวินัย เสริมสร้างทักษะชีวิต ความสามารถด้านนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การเป็น
ผู้ ประกอบการ พัฒนาทักษะการคิ ดบน พ้ืนฐาน Competency Based Technology Based Green 
Technology และ Creative economy รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
อาทิ สุภาพบุรุษอาชีวะ ลูกเสือ กีฬา และการป้องกัน/แก้ไข การทะเลาะวิวาท 

 

8.4 นโยบายสถานศึกษา 
        ข้อที่ ๓ : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดทักษะ/สมรรถนะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพโดยการสอนให้เกิดชิ้นงานโครงงาน โครงการ               
ในทุกสาขาวิชา 
 

8.5  พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
  พันธกิจที่ 3 พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเป็นนักวิจัยเชิงคุณภาพ 

        กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเสนอขอรับทุนวิจัย จากหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานนอก
8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

                  มาตรฐานที่ 3 : การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
        ตัวบ่งชี้ 3.2 : ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
              สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย                 
โดยผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพ  ภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

 กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพ หรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของครูที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ 1     : คุณภาพนักศึกษา 
 ข้อที่ 1.1.1 : นักศึกษามีคุณภาพ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
        ด้านที่ 2.1  :  การพัฒนาหลักสูตร 

         ข้อ 2.2      : การพัฒนาการเรียนการสอน 
สถานศึกษา 
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9. พื้นที่ด าเนินการ : สถานที่จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษา ประจ าปี 2563 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก 
10.1 โดยตรง   :  - เผยแพร่ผลงานของนักเรียน 
              - ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาจากการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

  10.2 โดยอ้อม : สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และของ สอศ. ในการเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ        
ด้านนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ 
 

11. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้ 
 

ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
หมาย
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. เสนอโครงการ/ 
ขออนุมัติโครงการ 

  
    

          
  

  
  

  

  

2. แต่งตั้ง/ประชุม
คณะกรรมการ 

  
    

          
  

  
  

  

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ 

      
          

  
  

  
  

4. สรุปรายงานผล
การด าเนินโครงการ 

  
    

          
  

  
  

  

 

13. หมวดเงินที่ใช้   
 

  งบด าเนินงาน   งบลงทุน    งบอุดหนุน     เงินรายได้สถานศึกษาฯ   งบรายจ่ายอื่น ๆ  
 

           13.1 ค่าวัสดุสนับสนุนชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ ....... 16,600…… บาท 
 

              รวมทั้งสิ้น  16,600 บาท 
 

      14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 

 
 
   
 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ จ านวนผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการคัดเลือก โครงงาน 
เชิงคุณภาพ ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ ดี ร้อยละ 
เชิงเวลา ช่วงระยะเวลาด าเนินการ มกราคม 2563 วัน 

เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณด าเนินโครงการ เป็นจ านวนเงิน 16,600 บาท 
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