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1. ชื่อโครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 

2. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1) นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 : ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 3) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 

4) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน. : นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน 
กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน 2) ให้
ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่าย วิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวันกับประชาชน 3) การร่วมมือกับ
หน่วยงานวิทยาศาสตร์อื่นในการพัฒนาสื่อและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
3. หลักการและเหตุผล 
 การท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกิดจากความสนใจของผู้ เรียนเอง ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้หลักสตูร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา “คิดเป็น” และ
เน้นการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญตามความพร้อม ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมและ
อ านวยความสะดวก ซึ่งการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น ถือเป็นหลักฐานส าคัญอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษา กศน. 
ได้เรียนรู้และสามารถท าได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถน า
ความรู้และทักษะจากการท าโครงงานไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้ 
 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการท าโครงงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน. ได้น าเสนอ
ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัดประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. เป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี โดยด าเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลศิ
จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเพ่ือเข้าแข่งขันระดับประเทศในช่วงสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ หน่วยงานของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีข้อก าหนดและ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.) ให้การรับรองรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ส าหรับนักศึกษา กศน. เป็นรางวัลสูงสุด
ระดับชาติขึ้นไป  

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จึงจัดโครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ โดยเปิดรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รางวัลชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดระดับพื้นที่โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ 19 แห่ง      
ทั่วประเทศ รวมจ านวนแห่งละ 2 ทีม เข้าประกวดระดับประเทศ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักศึกษา กศน. 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักศึกษา กศน. จ านวน 38 ทีม ๆ ละ 3 คน รวม 114 คน ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ผ่าน
การประกวดคัดเลือกจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด 19 แห่งทั่วประเทศ เข้าประกวดระดับประเทศ 
จ านวน 38 ผลงาน 
 2) ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักศึกษา กศน. 
ระดับประเทศ จ านวน 5 หน่วยงาน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 
กศน. ระดับประเทศ 
 2) นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 3) นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะท างาน 
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง/ประชาสมัพันธ์
โครงการ/เตรยีมกจิกรรม 
3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา 
กศน. ระดบัประเทศ 
4. ประเมินผล/สรุปผล/รายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

1. เพื่อส่งเสริมการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักศึกษา กศน. ของกลุม่
ศูนย์วิทยาศาสตรเ์พื่อการศึกษา
ร่วมกับภาคเีครือขา่ย 
2. เพื่อส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ให้กับนักศึกษา กศน. 

นักศึกษา กศน. 
ที่ผ่านการประกวด
ระดับพื้นทีจ่าก 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศกึษา

จังหวัด 19 แห่ง 
ทัว่ประเทศ 

ศูนย์วิทยาศาสตร ์
เพื่อการศึกษา 

ก.พ. - ก.ย. 
62 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน
รหัส 39005 เป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
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8. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 62) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 62) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 62) 
ด าเนินการจัดกิจกรรมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 

- - - 400,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
10. เครือข่าย 
 10.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 10.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
10.4 กระทรวงพลังงาน 
10.5 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
10.6 โรงเรียน 
10.7 บริษัทเอกชน 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักศึกษา กศน. ได้ประสบการณ์การน าเสนอผลงานระดับประเทศ สามารถน าความรู้และทักษะจากการ 
ท าโครงงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)  
13.1.1 จ านวนนักศึกษา กศน. และจ านวนโครงงานที่เข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
13.1.2 จ านวนภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม 5 หน่วยงาน 
13.1.3 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป 
13.1.4 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
13.1.5 ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) 
13.2.1 นักศึกษา กศน. สามารถน าความรู้และทักษะจากการท าโครงงานไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 แบบบันทึก/แบบสอบถาม/แบบติดตาม/การสัมภาษณ์ 
 14.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

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


