โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. หลักการและเหตุผล
การทําโครงงานวิทยาศาสตรเป'นกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจของผูเรียนเอง ไดใชความรู
ความสามารถในการแกป3ญหาอย5างเป'นระบบ การใหเหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ5งเนนการจัดการเรียนรูตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญา “คิดเป'น” เนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป'นสําคัญตามความพรอม
ความสนใจ และศักยภาพของผู เรี ย น โดยมี ครูเ ป' นผู ส5 งเสริมและอํ า นวยความสะดวก ซึ่งการทํ าโครงงาน
วิทยาศาสตรนั้น ถือเป'นหลักฐานสําคัญอย5างหนึ่งที่แสดงใหเห็นว5านักศึกษา กศน. ไดเรียนรูและสามารถทําได
ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม5 ดังนั้น เพื่อส5งเสริมการจัดกิจกรรม
เรี ย นรู วิ ท ยาศาสตรผ5 า นการทํ า โครงงานและเปA ด โอกาสใหนั ก ศึ ก ษา กศน. ไดนํ า เสนอผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตรใหผูอื่นรับรูและเขาใจ รวมถึงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กลุ5มศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ที่ตั้งอยู5ในภูมิภาคต5าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. เป'นประจําต5อเนื่อง
ทุกป โดยดํ าเนิ นการประกวดคั ดเลื อกตัวแทนที มชนะเลิศจากศู นยวิ ทยาศาสตรเพื่ อการศึ กษาจั งหวั ดทั่ วประเทศ
เพื่อเขาแข5งขันระดับประเทศในช5วงสัปดาหวิทยาศาสตร ณ หน5วยงานของกลุ5มศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ที่ไดรั บ มอบหมาย ซึ่ งมี ขอกํ าหนดและหลั กเกณฑการใหคะแนนที่ ชัด เจนและใชแบบเดี ย วกั น ทั่ว ประเทศ
โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ใหการรับรองรางวัลชนะเลิศโครงงาน
วิทยาศาสตรระดับประเทศ สําหรับนักศึกษา กศน. เป'นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 การไฟฟIาฝKายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.) ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของการพัฒนานักศึกษา กศน. ผ5านการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณจัดประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ5มศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ดานการใชและการอนุรักษพลังงาน
ไฟฟIาในชีวิตประจําวัน จํานวน 444,000 บาท และการศึกษาดูงานดานพลังงานภายในประเทศ โดยการประกวด
ระดั บ พื้ น ที่ ดํ า เนิ นการโดยศู น ยวิ ทยาศาสตรเพื่ อการศึ กษาจั งหวั ด 18 แห5 งทั่ ว ประเทศ และการประกวด
ระดับประเทศดําเนินการโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ผลการดําเนินงานพบว5าโครงงานที่เขาประกวด
ระดับพื้นที่ในปพ.ศ. 2558 - 2560 มีจํานวน 131, 192 และ 184 โครงงาน ตามลําดับ รวมทั้งสิ้น 507 โครงงาน
ส5วนจํานวนโครงงานที่เขาประกวดระดับประเทศในปพ.ศ. 2558 - 2560 มีจํานวน 28, 34 และ 35 โครงงานตามลําดับ
รวม 97 โครงงาน มีภาคีเครือข5ายความร5วมมือกว5า 30 หน5วยงาน นอกจากนี้ นักศึกษาและครู กศน. ที่เขาประกวด
โครงงานทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศมีค5าเฉลี่ยความพึงพอใจต5อการเขาร5วมกิจกรรมโดยรวมอยู5ในระดับมาก
ที่สุด และเสนอใหจัดประกวดต5อเนื่องทุกป
ดังนั้น เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูการศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยรวมทั้ งส5 งเสริ มภารกิ จของศู นยวิ ทยาศาสตรเพื่ อการศึ กษา โดยพั ฒนาการจั ดกิ จกรรมประกวดโครงงาน
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วิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและไดคุณภาพตามความตองการของผูรับบริการและผูมี
ส5วนไดส5วนเสีย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงาน กศน. ไดมอบหมายใหกลุ5มศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ดําเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ดานการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟIา
ในชีวิตประจําวัน โดยโครงการประกวดแบ5งเป'นการประกวดระดับพื้นที่ โดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด
18 แห5ง เป'นหน5วยจัดประกวด และคัดเลือกทีมที่ไดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมจํานวนแห5งละ 2 ทีม
เป' นตั วแทนเขาประกวดระดั บประเทศ ณ อุ ทยานวิ ทยาศาสตรพระจอมเกลา ณ หวากอ จั งหวั ดประจวบคี รี ขันธ
ดํ าเนิ นงานโดยศู นยวิ ทยาศาสตรเพื่ อการศึ กษา เพื่ อร5 วมกิ จกรรมโครงการมหกรรมเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยู5หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หวากอ ครบรอบ 150 ป โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
การจัดประกวดจากการไฟฟIาฝKายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.)
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อส5งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ5มศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษาร5วมกับภาคีเครือข5าย
3.2 เพื่อส5งเสริมความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงานไฟฟIาในชีวิตประจําวัน ใหกับ
นักศึกษา กศน.
3.3 เพื่ อปลู กฝ3 งกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางทัศนคติ ที่ดีต5 อการเรี ยนรู วิทยาศาสตรใหกั บ
นักศึกษา กศน.
4. เป0าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ศู นยวิ ทยาศาสตรเพื่ อการศึกษาและเครือข5 ายศู นยวิ ทยาศาสตรเพื่ อการศึกษาร5วมจัดกิ จกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และระดับประเทศ จํานวน 19 หน5วยงาน
4.1.2 นักศึกษา กศน. ส5งผลงานโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดระดับประเทศ จํานวน 36 ผลงาน
4.1.3 ภาคีเครือข5ายร5วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. มีจํานวน
ไม5นอยกว5า 20 หน5วยงาน
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาและเครือข5ายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ไดอย5างเหมาะสม
4.2.2 นักศึกษา กศน. มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงานไฟฟIาเพิ่มขึ้น
และสามารถนําความรูไปใชในการทําโครงงานวิทยาศาสตรได
4.2.3 นักศึกษา กศน. ไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง และมีทัศนคติที่ดีต5อการเรียนรู
วิทยาศาสตร
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5. วิธีการดําเนินงาน
รายการ
1) จัดประชุมหน5วยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหัวขอ/รูปแบบ/
หลักเกณฑและกรอบแนวทางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักศึกษา กศน.

วัน/เดือน/ป
กุมภาพันธ 2561

2) เสนอโครงการขออนุมัติจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ
นักศึกษา กศน. จากสํานักงาน กศน. และขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนจาก กฟผ.

มีนาคม 2561

3) แจงเกณฑการประกวดโครงงานใหกับหน5วยงานที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพร5โครงการ
4) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับพื้นที่
โดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห5งทั่วประเทศ

มีนาคม 2561

5) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประเทศ
โดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา ณ หวากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
6) ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2561
19 สิงหาคม 2561

กันยายน 2561

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. งบประมาณ สนับสนุนงบประมาณโดยการไฟฟIาฝKายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 500,000 บาท
(แบ5งเป'นงบประมาณสําหรับการประกวดระดับพื้นที่โดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห5ง ๆ ละ
23,500 บาท รวมเป'นเงิน 423,000 บาท และงบประมาณสําหรับการประกวดระดับประเทศโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
จํานวน 77,000 บาท) และงบประมาณจากสํานักงาน กศน. รายละเอียดดังนี้
7.1 ดานรางวัล
การไฟฟIาฝKายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดระดับพื้นที่ จํานวน 324,000 บาท
และระดับประเทศ จํานวน 77,000 บาท รวมเป'นเงิน 401,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ สําหรับทีมที่
ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ รวมจํานวน 6 ทีม ไดแก5นักศึกษา กศน.
ทีมละ 3 คน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ทีมละ 1-2 คน หากทีมใดมีครูที่ปรึกษา 1 คน ใหศูนย กศน.อําเภอ/เขต พิจารณา
บุคลากรเขาร5วมศึกษาดูงานไดอีก 1 คน และตัวแทนจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาระดับพื้นที่ที่ส5งทีมเขาประกวด
และไดรับรางวัลดังกล5าวดวยหน5วยงานละ 1 คน รวม 6 คนต5อทีม ส5วนสํานักงาน กศน. สนับสนุนเงินรางวัลการประกวด
ระดับประเทศ จํานวน 221,000 บาท ดําเนินการจัดประกวดโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา จากเงินงบประมาณ
รายจ5ายประจําป พ.ศ. 2561 แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการ
การศึกษาตามอั ธยาศั ย กิ จกรรมจั ดการศึ กษาตามอั ธยาศัย รหั ส 34005 รายละเอี ยดของรางวั ลระดับพื้ นที่ และ
ระดับประเทศเป'นดังนี้
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7.1.1 เงินรางวัลระดับพื้นที่ จาก กฟผ. จํานวน 324,000 บาท
ที่
1
2
3
4

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย (5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท)
รวม
รวมเงินรางวัลระดับพื้นที่ (ศว. 18 แห5ง)

งบประมาณ กฟผ.
(บาท)
6,000
4,000
3,000
5,000
18,000
324,000

7.1.2 เงินรางวัลระดับประเทศ จาก กฟผ. จํ านวน 77,000 บาท และการศึ กษาดูงานภายในประเทศ
และเงินรางวัลจากสํานักงาน กศน. จํานวน 221,000 บาท รวมเป'นเงินทั้งสิ้น 298,000 บาท
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
รายการ
กฟผ.
กศน.
(บาท)
(บาท)
1 รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประเทศ
2,000
18,000
(1 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
6,000
26,000
(3,000 x 2) (13,000 x 2)
(2 รางวัล ๆ ละ 16,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
9,000
27,000
(3,000 x 3)
(9,000 x 3)
(3 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
4 รางวัลชมเชย (30 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท)
60,000
150,000
(2,000 x 30)

รวมเงินรางวัลระดับประเทศ

(5,000 x 30)

77,000
221,000
298,000

7.2 ค5าใชจ5ายในการจัดประกวด
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่จัดประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศ รับผิดชอบค5าใชจ5ายอื่น ๆ เช5น
ค5าตอบแทนกรรมการ โล5 เกียรติบัตร อาหาร ฯลฯ โดยการไฟฟIาฝKายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนค5าใชจ5าย
ในการจัดประกวดระดับพื้นที่สําหรับศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห5ง ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป'นเงิน
99,000 บาท
ทั้งนี้ หากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแลว ยังมีงบประมาณจากการสนับสนุนของการไฟฟIาฝKายผลิต
แห5งประเทศไทย (กฟผ.) เหลือจ5าย ขอใชเป'นค5าใชจ5ายในกิจการของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่จัดประกวด
ระดับพื้นที่และระดับประเทศต5อไป
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8. ผู=รับผิดชอบโครงการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 19 แห5ง
9. เครือข?าย
9.1 การไฟฟIาฝKายผลิตแห5งประเทศไทย (กฟผ.)
9.2 สถาบันส5งเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
9.4 กระทรวงพลังงาน
9.5 มหาวิทยาลัย
9.6 โรงเรียน
9.7 บริษัทเอกชน
10. ผลลัพธ
นักศึกษา กศน. มีความรูความเขาใจเรื่องการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟIาและนําไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
11. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)
11.1.1 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาและเครือข5ายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาร5วมจัดกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และระดับประเทศ จํานวน 19 หน5วยงาน
11.1.2 โครงงานวิทยาศาสตรของนักศึกษา กศน. ที่เขาประกวดระดับประเทศ มีจํานวนไม5นอยกว5ารอยละ
80 ของเปIาหมายที่ตั้งไว
11.1.3 ภาคีเครือข5ายร5วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. มีจํานวนไม5
นอยกว5า 20 หน5วยงาน
11.1.4 รอยละ 85 ของผูเขาร5วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับมากขึ้นไป
11.1.5 รอยละ 85 ของผูเขาร5วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และพลังงานไฟฟIาเพิ่มขึ้น
11.1.6 รอยละ 85 ของผูเขาร5วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรไดเรียนรูกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกตอง
11.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators)
11.2.1 นักศึกษา กศน. ที่เขาประกวดสามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชและการอนุรักษ
พลังงานไฟฟIาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ใชแบบบันทึก/ แบบสอบถามความคิดเห็น/ แบบติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
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