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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. หลักการและเหตุผล 

การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนเอง ได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา 

“คิดเป็น” และเน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามความพร้อม ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน โดยมีครู

เป็นผู้ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก ซึ่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ถือเป็นหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้

เห็นว่านักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้และสามารถท าได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้

หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถน าความรู้และทักษะจากการท าโครงงานไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ

ได้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษา กศน. เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี โดยด าเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลิศจากศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเพ่ือเข้าแข่งขันระดับประเทศในช่วงสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หน่วยงานของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีข้อก าหนดและ

หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ส าหรับนักศึกษา กศน. เป็นรางวัล

สูงสุดระดับชาติขึ้นไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เล็งเห็นความส าคัญของการ

พัฒนานักศึกษา กศน. ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน เชื่อมโยงกับหลักสูตรรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

ชีวิตประจ าวันที่ส านักงาน กศน. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกันยกร่างขึ้น โดยสนับสนุน

งบประมาณจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด้าน

การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ในปี พ.ศ. 2558 - 2560 จ านวน 444,000 บาท และในปี พ.ศ. 

2561 จ านวน 500,000 บาท รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาดูงานด้านพลังงานภายในประเทศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัล

อันดับ 1 - 3 ระดับประเทศ ผลการด าเนินงานใน 4 ปีที่ผ่านมาพบว่า มีโครงงานที่เข้าประกวดระดับพ้ืนที่รวมจ านวน 

791 โครงงาน ส่วนโครงงานที่เข้าประกวดระดับประเทศ มีจ านวนรวม 132 โครงงาน มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือ

กว่า 30 หน่วยงาน นอกจากนี้ นักศึกษาและครู กศน. ที่เข้าประกวดโครงงานทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเสนอให้จัดประกวดต่อเนื่องทุกปี  
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ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษาและ

ในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิตและวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันของ

ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงาน กศน. ได้มอบหมายให้กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาด าเนิน

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพ่ือชีวิต

และสังคม มีการจัดประกวด 2 ระดับ คือการประกวดระดับพ้ืนที่ ด าเนินงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

จังหวัด 19 แห่งเป็นหน่วยจัดประกวดและคัดเลือกทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมจ านวน 

แห่งละ 2 ทีม เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุน

งบประมาณการจัดประกวดจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)   

3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 3.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา กศน. 

 3.3 เพ่ือปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับ

นักศึกษา กศน. 

4. เป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ  

4.1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ จ านวน 20 หน่วยงาน 

4.1.2 นักศึกษา กศน. ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับประเทศ จ านวน 38 ผลงาน 

4.1.3 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. มีจ านวน      

ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 

4.2 เชิงคุณภาพ 

4.2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษา กศน. ได้อย่างเหมาะสม  

4.2.2 นักศึกษา กศน. ได้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานเพ่ิมขึ้น และสามารถน า

ความรู้ไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได ้ 

4.2.3 นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการท าโครงงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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5. วิธีการด าเนินงาน 
รายการ วัน/เดือน/ป ี

1) ประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดหัวข้อ/รูปแบบ/หลักเกณฑ์
และกรอบแนวทางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. 

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 
2562 

2) ขออนุมัติจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน.  
จากส านักงาน กศน. และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. 

เมษายน 2562 

3) แจ้งรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์การประกวดโครงงานให้กับ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ด าเนินการประกวดระดับพื้นที่ 

เมษายน 2562 

4) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จังหวัด 19 แห่ง 

พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2562 

5) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 18 สิงหาคม 2562 

6) ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน 2562 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

7. งบประมาณ  สนับสนุนงบประมาณโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 500,000 บาท   

และใช้งบประมาณจากส านักงาน กศน. รายละเอียดดังนี้ 

 7.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งในระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ 

ส าหรับการประกวดระดับพ้ืนที่ด าเนินงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ๆ ละ 22,000 บาท 

(เป็นเงินรางวัล 18,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด 4,000 บาท) รวมเป็นเงิน 418,000 บาท และการ

ประกวดระดับประเทศด าเนินงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จ านวน 82,000 บาท รวม 500,000 บาท  

ที ่ รายการ งบประมาณ 
(บาท) 

1 งบประมาณส าหรับการประกวดระดับพื้นที่ 
ด าเนินงานโดยศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 19 แหง่ ๆ ละ 22,000 บาท 

418,000 
(19 x 22,000)  

2 งบประมาณส าหรับการประกวดระดับประเทศ 
ด าเนินงานโดยศนูย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

82,000 

 
รวมงบประมาณจาก กฟผ. 500,000 

  

 ทั้งนี้ หากการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ยังมีงบประมาณจากการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหลือจ่าย ขอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่จัดประกวด

ระดับพ้ืนที่และระดับประเทศต่อไป 

 7.2 ส านักงาน กศน. สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 

กศน. ระดับประเทศ ด าเนินการจัดประกวดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
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พ.ศ. 2562 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตาม

อัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงานรหัส 39005 จ านวน 400,000 บาท ส าหรับเป็นเงินรางวัล

ระดบัประเทศ 300,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด 100,000 บาท 

 7.3 ก าหนดเงินรางวัลการประกวดระดับพ้ืนที่และระดับประเทศไว้ดังนี้ 

7.3.1 เงินรางวัลระดับพ้ืนที่ ด าเนินงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด 19 แห่ง ใช้

งบประมาณสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แห่งละ 18,000 บาท รวมเงินรางวัลระดับ

พ้ืนทีจ่ านวน 342,000 บาท 

ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 รางวัลชนะเลิศ  6,000 

2 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 4,000 

3 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 3,000 

4 รางวัลชมเชย (5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท) 5,000  
รวม 18,000  

รวมเงินรางวัลระดับพื้นที่ (ศว. 19 แห่ง x 18,000 บาท) 342,000 

7.3.2 เงินรางวัลระดับประเทศ ด าเนินงานโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ใช้งบประมาณ

สนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ านวน 82,000 บาท และงบประมาณจากส านักงาน 

กศน. จ านวน 300,000 บาท รวมเงินรางวัลระดับประเทศจ านวน 382,000 บาท 

ที ่ รายการ งบประมาณ กฟผ. 
(บาท) 

งบประมาณ กศน. 
(บาท) 

1 รางวัลชนะเลิศโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับประเทศ 
จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 21,000 บาท 

3,000  18,000 

2 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 1 
จ านวน 2 รางวัล ๆ ละ 17,000 บาท 

6,000 
(3,000 x 2) 

28,000 
(14,000 x 2) 

3 รางวัลรองชนะเลศิอันดับ 2 
จ านวน 3 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท 

9,000 
(3,000 x 3) 

30,000 
(10,000 x 3) 

4 รางวัลชมเชย  
จ านวน 32 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท 

64,000 
(2,000 x 32) 

224,000 
(7,000 x 32)  

รวม 82,000 300,000  
รวมเงินรางวัลระดับประเทศ 382,000 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศ 20 แห่ง 

9. เครือข่าย 

 9.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
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 9.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 

9.4 กระทรวงพลังงาน 

9.5 มหาวิทยาลัย 

9.6 โรงเรียน 

9.7 บริษัทเอกชน 

10. ผลลัพธ์ 

 นักศึกษา กศน. สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ จากการท าโครงงานไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้ และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

11. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

  11.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators) 

11.1.1 จ านวนศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาทั่วประเทศจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ รวม 20 หน่วยงาน 

11.1.2 จ านวนโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. ที่เข้าประกวดระดับประเทศ ไม่น้อยกว่า 33 

โครงงาน 

11.1.3 จ านวนภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ไม่น้อย

กว่า 20 หน่วยงาน 

11.1.4 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป 

11.1.5 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงาน

เพ่ิมขึ้นระดับมากขึ้นไป 

11.1.6 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการท าโครงงาน

ระดับมากขึ้นไป 

  11.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) 

11.2.1 นักศึกษา กศน. น าความรู้และทักษะต่าง ๆ จากการท าโครงงานไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันหลังจากเข้าร่วมประกวดโครงงาน 

11.2.2 นักศึกษา กศน. ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ใช้แบบบันทึก/ แบบสอบถาม/ แบบติดตาม/ การสัมภาษณ์ และรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
---------------------------------------------------------------- 


