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ค าน า 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้เริ่มต้นโครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาภายใต้ชื่อ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                 
“การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ” โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล คือ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” 
(STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การ
ประกอบอาชีพ  
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา เห็นว่าการส่งเสริมให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนควรจะน้อมน าแนวทาง
พระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมบูรณาการเพ่ือให้ความรู้ที่ เกิดขึ้นถูกน ามาพัฒนารากฐาน คือ  
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ ให้มีความแข็งแรง มั่นคง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงปรับรูปแบบเป็น “โครงการ           
สะเต็มศึกษาสู่ การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเ พียง ” โดยมีขั้นตอน 
การด าเนินการหลัก คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และ 
การน าเสนอโครงการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  
ของนักศึกษา กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับการต่อยอดความรู้จากครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี  
 ในการนี้ ส าหรับโครงการสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ได้ท างานร่วมกับศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต และศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร แบ่งพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
ในกรุงเทพมหานคร เป็น 3 ส่วน โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะด าเนินการโครงการในกลุ่มโซนกรุงเทพ
กลาง 9 เขต ประกอบด้วย เขตพระนคร เขตดุสิต เขตดินแดง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์  
เขตห้วยขวาง เขตพญาไท เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ 10 เขต ประกอบด้วย  
เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา เขตบางนา  
เขตพระโขนง และเขตสวนหลวง รวมทั้งสิ้น 19 เขต 

ทั้งนี้ ภายหลังการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครู กศน. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้เกิดการ
ด าเนินงานเชิงประจักษ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจึงจัดให้มีการประกวดโครงงานของนักศึกษา กศน.  
ทั้ง 19 เขต ที่ได้รับการต่อยอดความรู้จากครู กศน. ที่เข้าร่วมการอบรม โดยจัดให้มีการประกวดในวันอาทิตย์            
ที่ 22 กรกฎาคม 2561 และมีการจัดแสดงผลงานโครงงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัลในวันที่ 3 – 5 
สิงหาคม 2561 ตามข้อก าหนดของโครงงาน 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวนี้จะช่วยสนับสนุนการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ คือ น าไปสู่การเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแรงของ
สังคม ชุมชน และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เมื่อปี 2542 ว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือน
เสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คนส่วนมากมอง
ไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ าไป” 

         ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
          มกราคม 2561 
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บทท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
  สะเต็ม (STEM) คือ การบูรณาการสาขาวิชาการที่ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี 
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
น ามาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือเชื่อมโยงกันในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 
  สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษา ที่บูรณาการความรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม 
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ
หรือผลผลิตใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการท างาน ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความเชื่อมโยงกับ           
ชีวิตจริงและการท างาน การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ า
ทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการ
ปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิดตั้งค าถามแก้ปัญหา การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบ
ใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ 
 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มมีลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ 
(2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กับชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ (3) เน้นการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (4) ท้าทายความคิดของนักเรียน และ (5) เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง              
ความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 4 วิชา  

จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่า
ของการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว
สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน ซึ่งนโยบายของรัฐบาลก็เห็นความส าคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
เป็นฐานในการพัฒนาประเทศน าองค์ความรู้มาบูรณาการสู่การคิดแก้ปัญหา สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่               
ให้สามารถเชื่อมโยงกับอาชีพโดยต้องค านึงถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้ 
 แนวทางพระราชด าริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เป็นแนวทางที่สามารถน าพาสังคมและประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เมื่อน ามาปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพจะช่วยส่งเสริมการน าความรู้กลับมาพัฒนาสังคมให้มีความแข็งแรงและสามารถ
น าไปต่อยอดให้กับสังคมอ่ืนได้ ดังที่มีพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2516 ว่า “การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้น  
ต้องสร้างพ้ืนฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พ้ืนฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้าง
เสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยล าดับต่อไป” 
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการสะเต็ม
ศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ครู กศน.ภายในเขต
กรุงเทพมหานคร(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง) สามารถน าความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) และแนวทางพระราชด าริด้านเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและถ่ายทอดให้กับนักศึกษา และนักศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือเป็นการเผยแพร่และต่อยอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา 
1.2.2 เพ่ือให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม 
1.2.3 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาผลงานสะเต็มศึกษาไปใช้ประกอบอาชีพ 

1.3 เป้าหมาย 
1.3.1 คร ูกศน. ในกรุงเทพมหานคร(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง) ทีเ่ข้าร่วมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 19 เขต เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน 
1.3.2 นักศึกษา กศน. ในเขตกรุงเทพมหานคร(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้และกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง ) 

จ านวน 19 เขต ส่งผลงานเข้าประกวด เขตละ 1 โครงงาน 
1.3.3 นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน เข้ารับชม  

การประกวดในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561  และการจัดแสดงผลงานระหว่างวันที่  
3 – 5 สิงหาคม 2561 

1.4 คุณสมบัตแิละข้อก าหนดของการร่วมการประกวดโครงงาน 
1.4.1 กศน. 1 เขต สามารถส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวดได้ 1 โครงงาน เท่านั้น โดย กศน.  

                  แต่ละเขตจะเป็นผู้ พิจารณาเลือกโครงงานที่มีความเหมาะสมและตรงตามเงื่อนไข 
                  การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานมากท่ีสุด 

1.4.2 ผู้ด าเนินโครงงานจะต้องเป็นนักศึกษา กศน. ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

1.4.3 ก าหนดจ านวนผู้ด าเนินโครงงาน ไม่เกิน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 คน 

1.5 เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน 
1.5.1 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องสามารถสะท้อนถึงหัวข้อของงานได้อย่างชัดเจนและ

สามารถอธิบายจ าแนกเนื้อหาตามรูปแบบที่ก าหนดได้ 
1.5.2 ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อ่ืน ถ้าเป็นโครงงานที่มีการปรับปรุงพัฒนา 

ต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของโครงงานเดิม 
1.5.3 ข้อมูลและรูปภาพ ที่น ามาประกอบการประกวดต้องไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หากเป็นภาพ

ของบุคคลอ่ืนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ จะต้องเป็น
ความรับผิดชอบของผู้น าเสนอผลงาน 

1.5.4 โครงงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่จัดท าในปี 2561 และไม่เคยได้รับรางวัล
ระดับชาติ นับจากวันที่ปิดรับการสมัครโครงงาน 

 
หมายเหตุ 1. รางวัลระดับชาติ หมายถึง รางวัลซึ่งได้รับจากงานประกวดที่มีหรือท่ีจดัโดยองค์กรของรัฐ เช่น กระทรวง  
                ทบวง กรม รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมตา่งๆ ที่เปิดรับสมคัรโครงงานจากสถานศึกษาท่ัวประเทศ 

 2. หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าโครงงานท่ีไดร้ับรางวัลผิดเงื่อนไข หรือหลักคณุธรรมจริยธรรมอันพึงมี  
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนรางวัลดังกล่าว 
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บทท่ี 2 

การนิยามและความหมาย 

2.1 สะเต็มศึกษา 
อภิสิทธิ์ ธงไชย (2556) ได้กล่าวว่า สะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็นวิทยาการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการที่มีการน าวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Techonology), วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกัน โดยผ่านวิทยาการจัดการเรียนรู้ที่มีการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน      
มีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 โดยการบูรณาการนั้นเน้นใช้การบูรณาการแบบ 
Transdisciplinary ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนแก้ปัญหาหรือท าโครงงานซึ่งต้องประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะจากศาสตร์ทั้งวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
(Engineering design process)  

โดยได้ให้นิยามความหมายว่า 
S = Science การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 
T = Technology วัสดุ เครื่องมือ รวมถึงผลจากการพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ เพ่ือสนอง
ความต้องการหรือความจ าเป็นของมนุษย์  
E = Engineering เป็นกระบวนการแก้ปัญหา การออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือ
วิธีการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
M = Mathematics เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างจ านวน ปริมาณ และรูปทรง
เรขาคณิตต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางเหตุและผล 

2.2 เศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง1” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริชี้แนะ

แนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง
มั่นคงและยั่งยนืภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุค 
โลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ 
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการ
วางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
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และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี  

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการ
กระท านั้นๆ อย่างรอบคอบ  

3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะ
เกิดข้ึน โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้  
1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ  

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

2.3 ความหมายของโครงงาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2539, หน้า 46) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน คือ การเรียนการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็ก เหมือนกับการท างาน 
ในชีวิตจริง เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง เด็กได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์  
เด็กได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง รู้จักหาวิธีการต่างๆ มาแก้ปัญหา เด็กจะท างานอย่าง
เป็นระบบขั้นตอนรู้จักวางแผน ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม ฝึกการคิดวิเคราะห์และประเมินตนเอง 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ. (2556,  หน้า  25) กล่าวว่า การท าโครงงาน หมายถึง การศึกษา
เพ่ือค้นพบความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่ ด้วยตัวของนักเรียนเอง โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์มีครูอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้ค าปรึกษา ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่และวิธีการใหม่
นั้นทั้งนักเรียนและครูไม่เคยรู้หรือมีประสบการณ์มาก่อน (unknown  by  all) 

2.4 การท าโครงงานสะเต็มศึกษาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
การท าโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

จะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม1  เป็นกระบวนการท างาน ซึ่งมีอยู่ 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทาย 

วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหา             
ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา 
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2.4.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information Search) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับแนว
ทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด 

2.4.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิด           
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึงถึงทรัพยากร 
ข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด 

2.4.4 วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการก าหนดล าดับ
ขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพ่ือใช้ใน
การแก้ปัญหา 

2.4.5 ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, Evaluation 
and Design Improvement) เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงาน          
หรือวิธีการ โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

2.4.6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) เป็นการน าเสนอ
แนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อื่นเข้าใจ
และได้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
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บทท่ี 3 

รูปแบบรายงานและการเตรียมการแสดงผลงาน 

3.1 รูปแบบรายงาน 

ผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานจะต้องจัดท ารายงานเพ่ือเป็นการสื่อสารข้อมูลการด าเนินงาน 
และผลลัพธ์ของงานให้กับผู้สนใจและสาธารณะ โดยเล่มรายงานจะต้องประกอบด้วย 

3.1.1 ปกหน้า ก าหนดให้ระบุข้อความ ดังนี้  
 

รายงาน 
โครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 

ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

 
 

[ระบุชื่อนักศึกษา ระดับชั้นของนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และกศน. เขต] 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ 
 

3.1.2 กระดาษรองปก  

3.1.3 บทคัดย่อ  
ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของโครงงาน วิธีการด าเนินงาน ผลลัพธ์           

ที่ได้ และข้อสรุปผลการด าเนินการ ไมค่วรเกิน 1 หน้ากระดาษ 

3.1.4 สารบัญ 

3.1.5 สารบัญตาราง (ถ้าม)ี 

3.1.6 สารบัญรูปภาพ 

3.1.7 บทที่ 1 บทน า 
- อธิบายที่มาของโครงงาน  
- ความส าคัญของปัญหา (ที่มาของการท าโครงงาน) 
- วัตถุประสงค์ของการท าโครงงาน  
- ขอบเขตและข้อจ ากัดของโครงงาน  
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ตรา กศน. 
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3.1.8 บทที่ 2 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงงาน 
- การอธิบายและเชื่อมโยงความรู้สะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน (วิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม) 
- ประเมินความเป็นไปได้ ข้อดี และข้อจ ากัด หรือเกณฑ์อ่ืนๆ (เช่น ความปลอดภัยของ

ชิ้นงานต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด) 
- วิเคราะห์และสรุปแนวทางที่เหมาะสม (เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงงานส าหรับ

ด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป) 
- การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริ

เศรษฐกิจพอเพียง (อธิบายการบูรณาการความรู้)  

3.1.9 บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน  
- แสดงขั้นตอนการด าเนินงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (สามารถแทรก

ข้อมูล ภาพร่างในการพัฒนาชิ้นงาน ภาพร่างสมบูรณ์ของชิ้นงาน ในกรณีที่เป็นโครงงานของการ
สร้างวิธีการจะเป็นการเขียนผังวิธีการ การสร้างชิ้นงานตามแบบ ทดสอบและปรับปรุงชิ้นงาน 
ให้สามารถท างานได้ รวมถึงวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการทดสอบว่าเกิด
ปัญหาอะไรบ้าง และมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร) 

3.1.10 บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
- อธิบายถึงชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้จากการด าเนินงาน  
- ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานหรือวิธีการ (ในการแก้ปัญหาหรือสนองความ

ต้องการตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน สามารถแสดงข้อมูลรายได้กรณีที่มีน าไปใช้ประกอบ
อาชีพ และใช้เทคนิคการน าเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่าย เช่น การใช้กราฟ เป็นต้น)   

3.1.11 บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ  
- อธิบายข้อสรุปที่ได้จากการท าโครงงาน (การแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน) 
- การน ามาส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ (เช่น การแสดงข้อมูลรายได้          

ทีเ่กิดข้ึน หรือความสามารถที่จะช่วยสนับสนุนการประกอบอาชีพ) 
- ข้อเสนอแนะกับผู้อ่ืนที่จะศึกษาเพ่ือการน าไปพัฒนาต่อยอดหรือน าการไปใช้ประโยชน์

(อธิบายถึงคุณค่าที่ พึงเกิดกับบริบทของสังคมในระดับต่างๆ ระดับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ รวมถึงประโยชน์ของผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดข้ึนเมื่อได้รับโอกาสในการขยายผล) 

3.1.12 บรรณานุกรม 
ใช้รูปแบบการอ้างอิง  APA (สามารถเข้าไปศึกษาได้จาก http://www.trcn.ac.th 

/th/file.pdf) 

3.1.13 ภาคผนวก (ไม่ควรเกิน 10 หน้า) 
ประกอบไปด้วย ภาพถ่ายล าดับขั้นตอนการท าโครงงาน และเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม แผนภาพ แบบส ารวจความพึงพอใจ (ถ้ามี) และวิธีการใช้งาน เป็นต้น  
ทั้งนี้สามารถแยกเป็นภาคผนวก ก , ข , ... ได้อย่างอิสระ  
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3.2 ข้อก าหนดในการเขียนรายงาน 
3.2.1 โครงงานจะต้องเขียนรายงานบนกระดาษขนาด A4 ด้วย Font : TH SarabunPSK 

ขนาด 16 pt. ส าหรับเนื้อหา และขนาดไม่เกิน 20 pt. ส าหรับหัวข้อ 
3.2.2 เล่มรายงานประกอบด้วย รายงานบทที่ 1–5 ความยาวไม่ควรเกิน 20 หน้า และ

ภาคผนวกไม่เกิน 10 หน้า 
3.2.3 ก าหนดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561           

โดยแบ่งเป็น   
 ท าส าเนารายงานฉบับสมบูรณ์ เอกสาร 6 ชุด ระบขุ้อความ “โครงงานสะเต็ม

ศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  พ.ศ. 
2561” และชื่อกศน. เขต บริเวณหน้าซอง แล้วส่งมาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษา เลขที่  928 ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง เขต คลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  โทร. 02 391 0544 

 ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  เป็น File PDF และ Word โดยให้ระบุชื่อ
โครงงานและเขต 1 ชิ้น (สามารถส่งเป็น CD , DVD พร้อมกับส าเนาเอกสาร 
หรือส่งเฉพาะข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ stem.sce@gmail.com)  

3.3 การประกวดผลงาน 

 

3.3.1 ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมการประกวดจะต้องจัดท าแผงโครงงานเพ่ือน าเสนอผลงาน 
โดยจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับตกแต่งมาเอง สามารถท าการตกแต่งได้อย่างอิสระภายในกรอบที่ก าหนด ไว้
ให้ผลงานอยู่ในพื้นท่ีขนาด 2 เมตร X 2 เมตร 

3.3.2 ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องมีผู้อยู่ประจ าโต๊ะแสดงผลงาน เพ่ืออธิบายผลงานให้ผู้ที่
สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ในวันประกวด และน าเสนอผลงานจริงกับคณะกรรมการตามรอบการ
น าเสนอผลงานที่ผู้จัดงานก าหนด (แจ้งในวันงาน)  

3.3.3 การน าเสนอผลงานจริงกับคณะกรรมการจะต้องน าเสนอภายในขอบเขตเวลาที่ก าหนด 
คือ ไม่เกิน 7 นาที และการถาม-ตอบค าถามจากคณะกรรมการ ประมาณ 3 นาที ส าหรับเทคนิคการ
น าเสนอสามารถท าได้อย่างอิสระ แต่ควรประกอบไปด้วยหัวข้อ ดังต่อไปนี้  
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 แนะน าตนเอง ทีมงาน โครงงานที่น าเสนอ และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 ที่มาของโครงงาน และข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงงาน 
 วิธีการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน  
 สรุปและเสนอแนะ 
 ข้อมูลที่ต้องการน าเสนออ่ืน ๆ  

ผู้น าเสนอสามารถน าสื่อและอุปกรณ์ประกอบการน าเสนอมาเองได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ต้องค านึงถึง
ความปลอดภัยและเหมาะสมส าหรับใช้ในการน าเสนอเป็นส าคัญ 
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3.4 เกณฑ์การให้รางวัลและเงินรางวัล 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจะด าเนินการประสานขออนุญาตท่านเลขาธิการ กศน. ลงนาม  

ในเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักศึกษา กศน. ครูที่ปรึกษา และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดตามข้อก าหนดของโครงงาน โดยมีเกณฑ์การให้รางวัล ดังนี้  

 คะแนนไม่น้อยกว่า 80 เกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับรางวัลชนะเลิศ 
 คะแนนไม่น้อยกว่า 70 แต่ไม่ถึง 80 เกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 คะแนนไม่น้อยกว่า 60 แต่ไม่ถึง 70 เกณฑ์ขั้นต่ าส าหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 รางวัลชมเชย (โครงงานที่เข้าร่วมทั้งหมด สามารถได้รับรางวัลตามดุลพินิจของกรรมการ) 
 รางวัลขวัญใจมหาชน (โครงงานที่ได้รับการโหวตสูงสุดผ่านสื่อ Social : Facebook ของ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด) 

 ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก และผ่านเกณฑ์รางวัล จะได้รับรางวัลชนะเลิศ                
รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 เรียงตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของรางวัล ดังนี้  

 รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล) จะได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล) จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 รางวัลขวัญใจมหาชน (1 รางวัล) จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย จะได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 ทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจ
มหาชน จะต้องเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์               
เพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการถอดถอนรางวัลกับโครงงานที่
ได้รับตัดสินให้ได้รับรางวัลแต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยตามดุลพินิจของ
คณะกรรมการโครงการ 

 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่มี โครงงานใดมีคะแนนถึงเกณฑ์ 
ขั้นต่ าส าหรับรางวัล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลดังกล่าวและ
พิจารณาให้รางวัลในล าดับถัดไป  

 ทีมที่ได้รับรางวัลยินดีให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเครื่อข่ายสามารถน าข้อมูลและ
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานสะเต็มศึกษาของทีมไปใช้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานสู่สาธารณชน 

 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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3.5 เกณฑ์การให้คะแนน 
รายการ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน คะแนน

รวม 

1. ส่วนประกอบของรายงาน 
 

1.1 ความถูกต้องตามรูปแบบ 4 10 
1.2 การใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ ์ 2 
1.3 การใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี 2 
1.4 การอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 2 

2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 

2.1 โครงงานมีความแปลกใหม่และทันสมัย 5 15 
2.2 โครงงานเน้นเรื่องความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  5 
2.3 โครงงานมีกระบวนการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ สอดคล้อง
ตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 

5 

3. การบูรณาการความรู ้
สะเต็มศึกษาสู่การประกอบ
อาชีพตามแนวทางพระราช 
ด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3.1 การอธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเตม็ศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงงาน 

5 15 

3.2 การบูรณาการความรู้สะเตม็ศกึษาสู่การประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 

10 

4. การท างานตาม
กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม 
 
 

4.1 ระบุปญัหา               3 20 
4.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกับปัญหา 3 
4.3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 3 
4.4 วางแผนและด าเนินการแก้ปญัหา 3 
4.5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรงุแก้ไขวิธีการแก้ไขปัญหา 
หรือช้ินงาน 

3 

4.6 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา 5 
5. การน าเสนอ 
และตอบค าถาม 
 

5.1 ความสมบูรณ์ครบถ้วนของแผงโครงงาน  4 20 
5.2 การใช้สื่อ/รูปแบบประกอบการน าเสนอ 2 
5.3 การล าดับขั้นตอนน าเสนอและสื่อความหมาย 2 
5.4 ความฉับไวและการใช้ภาษาในการสื่อสาร 3 
5.5 การน าเสนอภายในระยะเวลาที่ก าหนด 1 
5.6 การมสี่วนร่วมของสมาชิกในการน าเสนอ 2 
5.7 ความสามารถในการตอบค าถาม 4 
5.8 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการตอบค าถาม 2 

6. การน าไปใช้ประโยชน ์
 

6.1 สามารถแก้ไขปญัหาตามวัตถปุระสงค์ของโครงงาน 5 20 
6.2 สามารถส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 5 
6.3 สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดแกไ้ขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ในบริบทอ่ืนท่ีสนอง
แนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง 

10 

รวม 100 
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รายละเอียดประกอบเกณฑ์การให้คะแนน 

1. ส่วนประกอบของรายงาน (10 คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1.1 ความถูกต้องตามรูปแบบ 4 4 คะแนน : เขียนรายงานครอบคลุมหัวข้อตามรูปแบบรายงานทั้งหมด 

               และจัดล าดับได้ถูกตอ้ง 
3 คะแนน : เขียนรายงานครอบคลุมหัวข้อตามรูปแบบรายงานทั้งหมด  
               แต่จัดล าดับไม่ถูกต้อง 
2 คะแนน : เขียนรายงานครอบคลุมหัวข้อตามรูปแบบรายงานตั้งแต่ 50 %   
               ขึ้นไป 
1 คะแนน : เขียนรายงานครอบคลุมหัวข้อตามรูปแบบรายงานน้อยกว่า 50 %  

1.2 การใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ ์ 2 2 คะแนน : ใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ทั้งหมด  
1 คะแนน : มีการสะกดค าผิดเล็กน้อย 
0 คะแนน : มีการสะกดค าผิดจ านวนมาก 

1.3 การใช้ค าศัพท์ทาง
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

2 2 คะแนน : การใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
               ถูกต้องทั้งหมด 
1 คะแนน : การใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
               ผิดพลาดเล็กน้อย 
0 คะแนน : การใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี
               ผิดพลาดเป็นจ านวนมาก 

1.4 การอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 2 2 คะแนน : มีการเขียนอ้างอิงหรือบรรณานุกรมได้ครบถ้วนและถูกตอ้ง 
               ตามรูปแบบ 
1 คะแนน : มีการเขียนอ้างอิงหรือบรรณานุกรมได้ครบถ้วน แต่ไม่ถูกต้อง 
               ตามรูปแบบ หรือเขียนไม่ครบถ้วน แต่ถูกต้องตามรูปแบบ 
0 คะแนน : ไม่มีการเขียนอ้างอิงหรือบรรณานุกรม 
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2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (15 คะแนน)  
 
ค าอธิบาย  มากที่สุด   เทียบเท่า  80-100 % 
  ค่อนข้างมาก เทียบเท่า  60-79 %  

พอสมควร  เทียบเท่า  40-59 %  
ค่อนข้างน้อย  เทียบเท่า  20-39 %  
น้อยมาก   เทียบเท่า  น้อยกว่า 20 %  
 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
2.1 โครงงานมีความแปลกใหม่
และทันสมัย 
 
ความหมาย ไม่คล้ายคลึงกับ
โครงงานอ่ืนๆ ท่ีเคยได้รับรางวัล
ประกวด และใช้เทคโนโลยีที่มี
ความเหมาะสม 

5 5 คะแนน : โครงงานมีความแปลกใหม่และทันสมัย มากทีสุ่ด  
4 คะแนน : โครงงานมีความแปลกใหม่และทันสมัย ค่อนข้างมาก 
3 คะแนน : โครงงานมีความแปลกใหม่และทันสมัย พอสมควร 
2 คะแนน : โครงงานมีความแปลกใหม่และทันสมัย ค่อนข้างน้อย 
1 คะแนน : โครงงานมีความแปลกใหม่และทันสมัย น้อยมาก 

2.2 โครงงานเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
 
ความหมาย โครงงานค านึงถึง
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและ
ผลกระทบท่ีจะส่งถึงสิ่งแวดล้อม 

5 5 คะแนน : โครงงานเน้นเรื่องความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม มากที่สุด 
4 คะแนน : โครงงานเน้นเรื่องความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างมาก 
3 คะแนน : โครงงานเน้นเรื่องความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม พอสมควร 
2 คะแนน : โครงงานเน้นเรื่องความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ค่อนข้างน้อย 
1 คะแนน : โครงงานเน้นเรื่องความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม น้อยมาก 

2.3 โครงงานมีกระบวนการคิด 
ออกแบบ และสรา้งสรรค์
สอดคล้องตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ความหมาย  
มีกระบวนการคิด ออกแบบ 
และสร้างสรรค์ ที่แสดงถึงความ
พอประมาณ ความมเีหตผุล 
รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมี
ระบบภมูิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอ 
สมควร ต่อการกระทบใดๆ   
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในภายนอก บนเง่ือนไข 
ความรู้ และคุณธรรม 
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 

5 5 คะแนน : โครงงานมีกระบวนการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ สอดคล้อง 
               ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง มากที่สดุ 
4 คะแนน : โครงงานมีกระบวนการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ สอดคล้อง 
               ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ค่อนข้างมาก 
3 คะแนน : โครงงานมีกระบวนการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ สอดคล้อง 
               ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พอสมควร 
2 คะแนน : โครงงานมีกระบวนการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ สอดคล้อง 
               ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ค่อนข้างน้อย 
1 คะแนน : โครงงานมีกระบวนการคิด ออกแบบ และสร้างสรรค์ สอดคล้อง 
               ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง น้อยมาก 
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3. การบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (15 คะแนน) 

การพิจารณาให้คะแนน คณะกรรมการจะค านึงถึงการบูรณาการความรู้ตามหัวข้อของโครงการและการ
เชื่อมโยงไปสู่การท างานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
3.1 การอธิบายและเช่ือมโยง
ความรูส้ะเต็มศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
โครงงาน 
 
ความหมาย โครงงานมีการ 
อธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเต็ม
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

5 5 คะแนน :  มีการอธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเตม็ศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
                โครงงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
4 คะแนน :  มีการอธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเตม็ศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
                โครงงานได้เป็นส่วนใหญ่ 
3 คะแนน :  มีการอธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเตม็ศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
                โครงงานได้ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน :  มีการอธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเตม็ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 
                โครงงานได้ในระดับน้อย 
1 คะแนน :  มีการอธิบายและเช่ือมโยงความรู้สะเตม็ศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งกับ 
                โครงงานได้ในระดับน้อยมากหรือไม่ม ี

3.2 การบูรณาการความรู้สะเตม็
ศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
ตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
ความหมาย โครงงานมีการ 
บูรณาการความรู้สะเตม็ศึกษา 
สู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

10 10 คะแนน :  มกีารบูรณาการความรู้สะเตม็ศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
                 ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างครบถ้วน  
                 สมบูรณ ์
 8 คะแนน :  มีการบูรณาการความรู้สะเตม็ศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
                 ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
 6 คะแนน :  มีการบูรณาการความรู้สะเตม็ศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
                 ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดบั 
                 ปานกลาง 
 4 คะแนน :  มีการบูรณาการความรู้สะเตม็ศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
                 ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดบัน้อย 
 2 คะแนน :  มีการบรูณาการความรู้สะเตม็ศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
                 ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดบั 
                 น้อยมากหรือไมม่ ี
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4. การท างานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (20 คะแนน)  

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1 ระบุปัญหา               3 3 คะแนน : การระบุปัญหา มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจน  

2 คะแนน : การระบุปัญหา มีความเฉพาะเจาะจง แต่ขาดความชัดเจน  
1 คะแนน : การระบุปัญหา ไม่เฉพาะเจาะจง  

4.2 รวบรวมข้อมูลและแนวคิด 
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา 

3 3 คะแนน : การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหา ครอบคลุม         
               ประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ ่
2 คะแนน : การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหา ครอบคลุม         
               ประเด็นที่ต้องการศึกษาบางส่วนหรือพอสมควร  
1 คะแนน : การรวบรวมขอ้มูลและแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกับปัญหา ครอบคลุม         
               ประเด็นที่ต้องการศึกษาน้อยมากหรือไม่ครอบคลุม 

4.3 ออกแบบวิธกีารแก้ปัญหา 3 3 คะแนน : การออกแบบวิธกีารแกปั้ญหา ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
               ทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ ่
2 คะแนน : การออกแบบวิธกีารแกปั้ญหา ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
               บางส่วนหรือพอสมควร 
1 คะแนน : การออกแบบวิธกีารแกปั้ญหา ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษา 
               น้อยมากหรือไม่ครอบคลุม 

4.4 วางแผนและด าเนินการ
แก้ปัญหา 

3 3 คะแนน : การวางแผนและด าเนนิการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็น 
               ที่ต้องการศึกษาทั้งหมดหรือเป็นส่วนใหญ่ 
2 คะแนน : การวางแผนและด าเนนิการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็น 
               ที่ต้องการศึกษาบางสว่นหรือพอสมควร 
1 คะแนน : การวางแผนและด าเนนิการแก้ปัญหา ครอบคลุมประเด็น 
               ที่ต้องการศึกษาน้อยมากหรือไม่ครอบคลุม 

4.5 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุง
แกไ้ขวธิีการแก้ไขปัญหา 
หรือชิ้นงาน 

3 3 คะแนน : การทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขวิธกีารแกไ้ขปญัหา 
               หรือชิ้นงาน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งหมด 
               หรือเป็นส่วนใหญ่ 
2 คะแนน : การทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขวิธกีารแกไ้ขปญัหา 
               หรือชิ้นงาน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาบางส่วน 
               หรือพอสมควร 
1 คะแนน : การทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไขวิธกีารแกไ้ขปญัหา 
               หรือชิ้นงาน ครอบคลุมประเด็นที่ต้องการศึกษาน้อยมาก 
               หรือไม่ครอบคลุม 

4.6 น าเสนอวิธกีารแก้ปัญหา 5 5 คะแนน :  การน าเสนอวธิีการแกปั้ญหามีความครบถว้นสมบูรณ์  
                สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ มีประสิทธิภาพสูง 
4 คะแนน :  การน าเสนอวธิีการแกปั้ญหาค่อนขา้งครบถ้วน  
                สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ มีประสิทธิภาพด ี
3 คะแนน :  การน าเสนอวธิีการแกปั้ญหาได้ระดับปานกลาง  
                สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ มีประสิทธิภาพปานกลาง 
2 คะแนน :  การน าเสนอวธิีการแกปั้ญหาได้ระดับน้อย 
                สามารถใช้ในการแก้ปัญหาได้ มีประสิทธิภาพน้อย 
1 คะแนน :  การน าเสนอวธิีการแกปั้ญหาไมไ่ด้เลยหรือได้น้อยมาก 
                ไม่สามารถใช้ในการแก้ปัญหาหรือได้น้อยมาก 
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5. การน าเสนอและตอบค าถาม (20 คะแนน) 

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5.1 ความสมบูรณ์ครบถ้วน 
ของแผงโครงงาน 
ความหมาย แผงโครงงานระบุ
ข้อมูลที่เป็นใจความส าคญั  
มีสื่อประกอบ และการออกแบบ 
ที่มีความเหมาะสม 

4 4 คะแนน :  แผงโครงงานมีความครบถ้วนสมบรูณ์ สามารถศึกษาและ                      
               ท าความเข้าใจได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 
3 คะแนน :  แผงโครงงานค่อนข้างมีความสมบรูณ์ สามารถศึกษาและ 
               ท าความเข้าใจได้เอง แต่ไม่ครอบคลมุใจความส าคญัทั้งหมด 
2 คะแนน : แผงโครงงานสามารถอธิบายได้ในบางประเด็น สามารถศึกษาและ 
               ท าความเข้าใจได้เองในบางส่วน 
1 คะแนน : แผงโครงงานขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ไมส่ามารถศึกษาและท า 
               ความเข้าใจได้เอง 

5.2 การใช้สื่อ/รูปแบบประกอบ 
การน าเสนอ 

2 2 คะแนน : การใช้สื่อ/รูปแบบ ประกอบการน าเสนอมีความเหมาะสม 
               มีความชัดเจน และสามารถสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1 คะแนน : การใช้สื่อ/รูปแบบ ประกอบการน าเสนอมีความเหมาะสม 
               มีความชัดเจน และสามารถสื่อความหมายได้พอสมควร 
0 คะแนน : การใช้สื่อ/รูปแบบ ประกอบการน าเสนอขาดความเหมาะสม 
               ขาดความชัดเจน และไมส่ามารถสื่อความหมายได้ 

5.3 การล าดับขั้นตอนน าเสนอ
และสื่อความหมาย 

2 2 คะแนน : สามารถล าดับขั้นตอนน าเสนอและสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง                 
               และมีประสิทธิภาพ 
1 คะแนน : สามารถล าดับขั้นตอนน าเสนอและสื่อความหมายได้พอสมควร 
0 คะแนน : ไม่สามารถล าดับขั้นตอนน าเสนอและสื่อความหมายได้ 

5.4 ความฉับไวและการใช้ภาษา
ในการสื่อสาร 

3 3 คะแนน : ใช้ภาษาสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง และมีความกระชับ 
2 คะแนน : ใช้ภาษาสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย ถูกต้อง แต่ขาดความกระชับ 
1 คะแนน : ใช้ภาษาสื่อความหมายที่พอเข้าใจได้ ค่อนข้างถูกต้อง 
0 คะแนน : ใช้ภาษาสื่อความหมายที่เข้าใจยาก และผิดพลาดจ านวนมาก 

5.5 การน าเสนอภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

1 1 คะแนน : น าเสนอผลงานไดเ้หมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให ้
0 คะแนน : น าเสนอผลงานไมเ่หมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให ้

5.6 การมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การน าเสนอ 

2 2 คะแนน :  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 
1 คะแนน :  สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่มสี่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 

5.7 ความสามารถในการตอบ
ค าถาม 

4 4 คะแนน : สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทั้งหมด ตรงประเด็น มีความรวดเร็ว  
               และสามารถยกข้อมลูอธิบายประกอบได้อยา่งเหมาะสม 
3 คะแนน : สามารถตอบค าถามได้ถูกต้องทั้งหมด ตรงประเด็น แตข่าดความ 
               รวดเร็ว และขาดข้อมลูอธิบายประกอบท่ีมีความเหมาะสม 
2 คะแนน : สามารถตอบค าถามสว่นใหญ่ได้ถูกต้อง 
1 คะแนน : สามารถตอบค าถามบางส่วนได้ถูกต้อง 
0 คะแนน : ไม่สามารถตอบค าถามใดๆ ได้ถูกต้องเลย 

5.8 การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ในการตอบค าถาม 

2 2 คะแนน :  สมาชิกทุกคนในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการตอบค าถาม 
1 คะแนน :  สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่มสี่วนร่วมในการตอบค าถาม 
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6. การน าไปใช้ประโยชน์ (20 คะแนน)  

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
6.1 สามารถแก้ไขปญัหาตาม
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
 
(คะแนนมีความสัมพันธ์กับความ
เหมาะสมของวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว)้ 
 

5 5 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวท้ั้งหมด 
                สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้มากท่ีสดุ 
4 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวท้ั้งหมด 
                สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้ค่อนข้างมาก 
3 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เกือบ  
                ทั้งหมดหรือท้ังหมด สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้ปานกลาง 
2 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไวบ้างส่วน  
                สามารถน ามาใช้แก้ไขปัญหาได้บ้าง 
1 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

6.2 สามารถส่งเสรมิและสนับสนุน
การประกอบอาชีพ 
 
ความหมาย โครงงานสามารถ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ จะต้องมีข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย และประมาณ
รายได้ที่จะเกดิขึ้น  
(กรณีสามารถท าใหเ้กิดรายได)้ 

5 5 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการน าไปใช้ 
                ประกอบอาชีพได้ทั้งหมด 
4 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการน าไปใช้ 
                ประกอบอาชีพได้เป็นส่วนมาก 
3 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการน าไปใช้ 
                ประกอบอาชีพได้ในระดับปานกลาง 
2 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการน าไปใช้ 
                ประกอบอาชีพได้น้อย 
1 คะแนน :  ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการน าไปใช้ 
                ประกอบอาชีพได้น้อยมากหรือไมไ่ด้เลย 

6.3 สามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาต่อยอดแก้ไขปญัหา 
ที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และ
ประเทศชาติ ในบริบทอ่ืนท่ีสนอง
ตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ความหมาย โครงงานท่ีสามารถ
น าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา
ต่อยอดแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นกับ
สังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
ในบริบทอ่ืนท่ีสนองตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
พิจารณาจากประโยชน์ของ
ผลลัพธ์ที่น่าจะเกดิขึ้นเมื่อได้รับ
โอกาสในการขยายผล 
 
 

10 10 คะแนน : ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
                ต่อยอดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
                ในบริบทอ่ืนท่ีสนองตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
                ได้ในระดับมากท่ีสดุ 
 8 คะแนน : ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
                ต่อยอดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
                ในบริบทอ่ืนท่ีสนองตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
                ได้ในระดับค่อนข้างมาก 
 6 คะแนน : ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
                ต่อยอดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
                ในบริบทอ่ืนท่ีสนองตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
                ได้ในระดับปานกลาง 
 4 คะแนน : ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
                ต่อยอดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
                ในบริบทอ่ืนท่ีสนองตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
                ได้ในระดับน้อย 
 2 คะแนน : ผลลัพธ์ของโครงงานสามารถน าไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
                ต่อยอดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคม ชุมชน และประเทศชาติ  
                ในบริบทอ่ืนท่ีสนองตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 
                ได้ในระดับน้อยมาก 
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3.6 เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลโครงงานขวัญใจมหาชน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จัดให้มีรางวัลโครงงานขวัญใจมหาชนเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วม
และเป็นการเผยแพร่การด าเนินงานให้กับสาธารณชน โดยโครงงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมประกวดรางวัล
โครงงานขวัญใจมหาชน ให้ด าเนินการสรุปรายละเอียดโครงงานตามข้อก าหนด ดังนี้ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
ชื่อโครงงาน (ระบุข้อความบรรทัดที่ 1) 
ชื่อ กศน. (เขต) (ระบุข้อความบรรทัดที่ 2) 
ปัญหา/ที่มาโครงงาน (ระบุข้อความบรรทัดที่ 3) 
ประโยชน์ที่ได้รับ (ระบุข้อความบรรทัดที่ 4) 

(ระบุข้อความบรรทัดที่ 5) 
ภาพประกอบหลัก (ระบุชื่อไฟล์ภาพหลัก ที่แนบมาพร้อมกับอีเมล์) 
ภาพประกอบรอง (ระบุชื่อไฟล์ภาพรองที่ 1 และ 2 ที่แนบมาพร้อมกับอีเมล์) 

 
  ทั้งนี้ ข้อความทั้งหมดจะต้องมีขนาดไม่เกิน 5 บรรทัด (ก าหนด Font : TH SarabunPSK ขนาด 
16 pt.) พร้อมแนบรูปประกอบโครงงาน ไม่เกิน 3 ภาพ (กรณีแนบภาพมากกว่า 1 ภาพ ให้ระบุว่าต้องการ
ใช้ภาพใดเป็นภาพหลัก ) ส่งรายละเอียดดังกล่าว ภายในวันอาทิตย์ที่  15 กรกฎาคม 2561                          
ที ่stem.sce@gmail.com ระบหุัวข้อจดหมายว่า “ร่วมประกวดโครงงานขวัญใจมหาชน” 

 ส าหรับเกณฑ์ในการแข่งขัน ทีมงานจะสร้างอัลบั้มและระบบการโหวต โดยจะนับคะแนนจาก
จ านวนผู้โหวตผ่านทาง https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation ระหว่าง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. ถึง วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. โดยโครงงาน               
ทีไ่ด้รับคะแนนโหวตสูงสุด 1 อันดับ จะเป็นผู้ได้รับรางวัล  

   สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพ่ิมเติมทาง Group Facebook และ Group Line โครงการ 
(ระบุในเอกสารหน้าที่ 26)  
 
หมายเหตุ    1 ก าหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
                2 ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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บทท่ี 4 

การสมัคร ก าหนดการ และสิ่งทีเ่กี่ยวข้อง 

4.1 ตารางก าหนดการท างาน 
หัวข้อ ผู้ด าเนินการ ผู้เข้าร่วม ระยะเวลา 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสะเต็ม
ศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- ครู กศน. 19 เขต 
(กลุ่มโซนกรุงเทพใต้
และกลุ่มโซนกรุงเทพ
กลาง) 

รุ่นที่ 1 : 22 – 23 
กุมภาพันธ์ 2561 
รุ่นที่ 2 : 27 - 28 
กุมภาพันธ์ 2561 

2. การน าความรู้จากการอบรมไปขยายผล 
ในการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา กศน. 

- ครู กศน. 19 เขต 
 

- นักศึกษา กศน.  
19 เขต 

ระหว่าง พฤษภาคม – 
กรกฎาคม 2561 

3. สมัครเข้าร่วมการประกวด โครงงาน 
สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชพีตาม
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
พ.ศ. 2561 (รายละเอียดบทที่ 4 ข้อที่ 4.2) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 
 
 

 - กศน. 19 เขต  
ภายในวันอาทิตยท์ี่  
10 มิถุนายน 2561 

4. ส่งแบบติดตามความกา้วหน้าโครงงาน 
คร้ังที่ 1 (รายละเอียดบทที่ 4 ข้อที่ 4.3) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต ภายในวันอาทิตย์ที่  
17 มิถุนายน 2561 

5. ส่งแบบติดตามความกา้วหน้าโครงงาน 
คร้ังที่ 2 (รายละเอียดบทที่ 4 ข้อที่ 4.3) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต ภายในวันอาทิตย์ที่  
1 กรกฎาคม 2561 

6. ส่งแบบติดตามความกา้วหน้าโครงงาน 
คร้ังที่ 3 (รายละเอียดบทที่ 4 ข้อที่ 4.3)  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต ภายในวันอาทิตย์ที่  
8 กรกฎาคม 2561 

7. ส่งส าเนารายงานฉบับสมบูรณ์ 6 ชุด  
มาที่ศูนย์วทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
(รายละเอียดบทที่ 3 ข้อที่ 3.2) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 
 

- กศน. 19 เขต  
 
 
 
 

ภายในวันอาทิตยท์ี่  
15 กรกฎาคม 2561 

 

8. ส่ง File PDF และ Word รายงานฉบับ
สมบูรณ์ (รายละเอียดบทที่ 3 ข้อที่ 3.2)  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต 

9. ส่งรายละเอียดส าหรับเข้าร่วมประกวด
โครงงานขวัญใจมหาชน 
(รายละเอียดบทที่ 3 ข้อที่ 3.6) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต 
- นักศึกษา กศน.   

10. ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน 
(รายละเอียดบทที่ 4 ข้อที่ 4.4) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต 
- นักศึกษา กศน.   

11. ร่วมการประกวดโครงงาน 
  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต 
- นักศึกษา กศน.   

วันอาทิตยท์ี่  
22 กรกฎาคม 2561 

12. การน าเสนอผลงานโครงงานที่ได้รบั
รางวัล และการรับรางวลัในพิธปีิดโครงการฯ 
(รายละเอียดบทที่ 3 ข้อที่ 3.4) 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษา 

- กศน. 19 เขต 
- นักศึกษา กศน.   

 
3 – 5 สิงหาคม 2561 

 

 



23  

คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีง พ.ศ. 2561 
 

4.2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงงาน 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงาน 
สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

1.  ชื่อโครงงาน……………………................................................................................... ........................... 

2.  กศน. เขต.............................................................................................................. ........................... 

    ที่อยู่...........................................................…..ต าบล/แขวง..............................................................  

    อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด.............................................. ........................... 

    รหัสไปรษณีย์................................................................. ..................................................................  

    โทรศัพท์ .....................................................โทรสาร............................................. ........................... 

3.  ข้อมูลนักศึกษา 

3.1 ชื่อ – นามสกุล....….…………………………………………………………………………………..………. 
     ระดับ ………………….….….…….………………..….. โทรศัพท์..….………………………..…………..  
     E-mail ………………………………………………………..…..……………………………………………… 
3.2 ชื่อ – นามสกุล....….…………………………………………………………………………………..………. 
     ระดับ ………………….….….…….………………..….. โทรศัพท์..….………………………..…………..  
     E-mail ………………………………………………………..…..……………………………………………… 
3.3 ชื่อ – นามสกุล....….…………………………………………………………………………………..………. 
     ระดับ ………………….….….…….………………..….. โทรศัพท์..….………………………..…………..  
     E-mail ………………………………………………………..…..……………………………………………… 

4.  ข้อมูลครทูี่ปรึกษา ชื่อ – นามสกุล…………………………………………………………………………………….. 

     โทรศัพท์  ….………………………..……………………. E-mail …………………………………………………….. 

 

                                    ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา  .................................................................. 

(......................................................................)  

วันที่ …..…. เดือน ……………...….. พ.ศ. 2561 

หมายเหตุ  ก าหนดให้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงงานให้กบัศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
ภายในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ทาง E-mail : stem.sce@gmail.com หรือ Fax  : 0 2391 0522 
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4.3 แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน 
 

แบบติดตามความก้าวหน้าโครงงาน 
สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 

ชื่อโครงงาน..............................................................................กศน.เขต.......................................... 
คร้ังที่   1/วันที่ 17 มิถุนายน 2561   2/วันที่ 1 กรกฎาคม 2561    3/วันที่  8 กรกฎาคม 2561 

ที ่ ขั้นตอนการท างาน ระบุ ล าดับที่
ด าเนินการเสร็จสิ้น  

ระบุ %
ความส าเร็จ  

เกณฑ์ % 
ความส าเร็จ 

1 ส ารวจข้อมูลภายในชุมชน   5% 
2 ระบุปัญหา   5% 
3 ระบุแนวทางหรือสิ่งประดิษฐ์ 

ในการแก้ไขปัญหา 
  5% 

4 ตั้งหัวข้อโครงงาน/ส่งใบสมัคร   5% 
5 วางแผน/ออกแบบการด าเนินงาน   15% 
6 ลงมือปฏิบัติ   20% 
7 ตรวจสอบ/แก้ไข/ปรับปรุง  

ผลการด าเนินงาน 
  20% 

8 เขียนรายงาน/ส่งข้อมูล   15% 
9 เตรียมข้อมูลและซักซ้อม 

ขั้นตอนการน าเสนอและตอบค าถาม 
  10% 

ค่า % ความส าเร็จของโครงงานในปัจจุบัน  100% 
ผลส ารวจปัญหาภายในชุมชน/ปัญหา-อุปสรรค (ในการด าเนินโครงงาน) 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................... .............. 
* โปรดแนบภาพประกอบการด าเนินงาน (ถ้ามี) พร้อมกับแบบติดตามความก้าวหน้า 

                                      

                                          ครูทีป่รึกษาโครงงาน  .................................................................. 

(......................................................................)  

                                                                  วันที่ …..…. เดือน ……………...….. พ.ศ. 2561 
 
หมายเหตุ  โปรดส่งข้อมูลการส ารวจภายในวันที่ก าหนด เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสรุปผลการด าเนินการ
โครงการ ทาง E-mail : stem.sce@gmail.com หรือ Fax  : 0 2391 0522 
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คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีง พ.ศ. 2561 
 

4.4 รายช่ือผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน 
รายช่ือผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงาน 

สะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 

ชื่อโครงงาน............................................................................. ..........กศน.เขต.......................................... 
วันที ่ 22 กรกฎาคม 2561 

  
  
  
  
        

                                        ครูที่ปรึกษาโครงงาน  .................................................................. 

(......................................................................)  

                                                                  วันที่ …..…. เดือน ……………...….. พ.ศ. 2561 
หมายเหตุ  ก าหนดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประกวดโครงงานให้กบัศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ทาง E-mail : stem.sce@gmail.com หรือ Fax  : 0 2391 0522 
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คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาสู่การประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพยีง พ.ศ. 2561 
 

4.5 การติดต่อเครือข่ายการท างาน 
 

ที่อยู่   ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 928 ถนนสุขุมวิท  
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทร. 02 391 0544  แฟกซ์  : 0 2391 0522 

โทรศัพท์ 
 

 0 2392  5951 ต่อ 1114  
นายปิยะกัลป์ ศรีเมือง (ผู้ประสานงานโครงการ) 

E- mail  stem.sce@gmail.com 
Facebook 
(ส าหรับการร่วมโหวต
โครงงานขวัญใจมหาชน) 

 https://www.facebook.com/ScienceCenterForEducation 

Group Line  Add Line id : golfnaja11  
และแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วม Group 

Group Facebook  https://www.facebook.com/groups/701332513387732 
หรือ Search Group : สะเต็มสู่อาชีพ_กศน 

 

 

 


