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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สำหรบันักศึกษา กศน. ระดบัพื้นที ่

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

1. ชื่อโครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ 

2. ความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร ดังนี้ 

 1) นโยบายรัฐบาล : นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

2) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร

มนุษย 

 3) ยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ : ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

ขอ 3.2 สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

4) นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานสำนักงาน กศน. : นโยบายและจุดเนนการดำเนินงานสำนักงาน 

กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

3.9 การสงเสริมวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงรุกและเนนใหความรูวิทยาศาสตรอยาง

งายกับประชาชนในชุมชน ทั้งวิทยาศาสตรในวิถีชีวิตและวิทยาศาสตรในชีวิตประจำวันกับประชาชน 3) พัฒนาสื่อ

นิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรใหมีความทันสมัย 

3. หลักการและเหตุผล 

 การทำโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการเรียนรู ที ่เกิดจากความสนใจของผู เรียนเอง ไดใชความรู

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ การใหเหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคลองกับการจัดการเรียนรูหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนการจัดการเรียนรูตามปรัชญา “คิดเปน” และ

เนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสำคัญตามความพรอม ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสงเสริมและ

อำนวยความสะดวก ซึ่งการทำโครงงานวิทยาศาสตรนั้น ถือเปนหลักฐานสำคัญอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวานักศึกษา กศน. 

ไดเรียนรูและสามารถทำไดตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้งยังสามารถนำ

ความรูและทักษะจากการทำโครงงานไปปรับใชในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได 

 เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตรผานการทำโครงงานและเปดโอกาสใหนักศึกษา กศน. ไดนำเสนอ

ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร กลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ จึงจัดประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษา กศน. เปนประจำตอเนื่องทุกป โดยดำเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลิศ

และรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่ตั ้งอยูภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศเพื่อเขาแขงขัน

ระดับประเทศ ณ หนวยงานของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีขอกำหนดและหลักเกณฑ

การใหคะแนนแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให

การรับรองรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน. เปนรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  

ดังนั ้น ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนยวิทยาศาสตรเพื ่อการศึกษา จึงจัดโครงการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ดานการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตและสังคม เพื่อ

คัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเปนตัวแทนเขาประกวดในระดับประเทศ 

ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 
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4. วัตถุประสงค 

 4.1 เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษา กศน.  

 4.2 เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงานไฟฟาใหกับนักศึกษา กศน. 

 4.3 เพ่ือสงเสริมการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับนักศึกษา กศน. 

5. เปาหมาย 

 5.1 เชิงปริมาณ 

 1) นักศึกษา กศน. จำนวน 20 ทีม ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน จากกลุมโซนกรุงเทพกลาง (9 เขต) กลุม

โซนกรุงเทพใต (10 เขต) กลุมโซนกรุงเทพเหนือ (7 เขต) กลุมโซนกรุงเทพตะวันออก (9 เขต) กลุ มจังหวัด

นครนายก (4 อำเภอ) จังหวัดนนทบุรี (6 อำเภอ) และจังหวัดปทุมธานี (7 อำเภอ) สงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

เขารวมประกวดระดับพ้ืนที่ 

 5.2 เชิงคุณภาพ 

 1) ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอการเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษา 

กศน. ระดับพื้นที่ 

 2) นักศึกษา กศน. ไดศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงานเพิ่มขึ้น และสามารถ

นำความรูไปใชในการทำโครงงานวิทยาศาสตรได 

 3) นักศึกษา กศน. ไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

6. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

1. วางแผนงาน/ประชุม

คณะทำงาน 

2. ติดตอประสานงาน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ/

เตรียมกิจกรรม 

3. จัดกิจกรรมประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร 

สำหรับนักศึกษา กศน. 

ระดับพื้นที่ 

3.1) รับสมัครโครงงาน 

3.2) คณะกรรมการ

พิจารณาผลจากเลม

รายงาน คลิปวีดิโอการ

นำเสนอผลงานของ

นักศึกษา ภาพถายแผง

โครงงาน และการตอบ

คำถามออนไลน  

1. เพื่อสงเสริมการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโครงงาน

วิทยาศาสตร สำหรับ

นักศึกษา กศน.  

2. เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และการใช

พลังงานไฟฟาใหกับ

นักศึกษา กศน. 

3.  เพ่ือสงเสริมการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรใหกับ

นักศึกษา กศน. 

นักศึกษา กศน. 

จากกลุมโซนกรุงเทพ

กลาง (9 เขต) กลุม

โซนกรุงเทพใต (10 

เขต) กลุมโซนกรุงเทพ

เหนือ (7 เขต) กลุม

โซนกรุงเทพตะวันออก 

(9 เขต) กลุมจังหวัด

นครนายก (4 อำเภอ) 

จังหวัดนนทบุรี (6 

อำเภอ) และจังหวัด

ปทุมธานี (7 อำเภอ) 

ศูนย

วิทยาศาสตร 

เพื่อการศึกษา 

ก.พ. - ก.ย. 

63 

162,000 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 

ระยะเวลา 

ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

(บาท) 

4. ประเมินผล/สรปุผล/

รายงานผลการดำเนิน

โครงการ 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

 ใชงบประมาณจากสำนักงาน กศน. เงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 แผนงาน : พื้นฐานดาน

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย งบดำเนินงานรหัส 35705 เปนเงิน 140,000 บาท (หน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) และไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถวน) 

สำหรับเปนเงินรางวัล 18,000 บาท และคาใชจายในการจัดประกวด 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 162,000 บาท (หนึ่ง

แสนหกหม่ืนสองพันบาทถวน)  

8. แผนการเบกิจายเงนิงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 62) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 63) 

ดำเนินการจัดกิจกรรมประกวด

โครงงานวิทยาศาสตร สำหรับ

นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่ 

- - - 162,000 บาท 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สวนพิพิธภัณฑ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

10. เครือขาย 

 10.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 10.2 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

 10.3 กระทรวงพลังงาน 

10.4 มหาวิทยาลัยตาง ๆ 

11. โครงการที่เกี่ยวของ 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

12. ผลลัพธ (Outcome) 

 นักศึกษา กศน. ไดประสบการณการนำเสนอผลงานระดับประเทศ สามารถนำความรูและทักษะจากการ 

ทำโครงงานไปปรับใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวันได 
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13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators)  

13.1.1 จำนวนนักศึกษา กศน. และจำนวนโครงงานที่เขารวมประกวดไมนอยกวารอยละ 85 

13.1.2 ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไมต่ำกวารอยละ 85 

13.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมไดศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงานเพิ่มขึ้นไมต่ำ

กวารอยละ 85 

13.1.3 ผูเขารวมกิจกรรมเขาใจเรื่องการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 85 

13.1.4 ผูเขารวมกิจกรรมไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรไมต่ำกวารอยละ 85 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators) 

13.2.1 นักศึกษา กศน. สามารถนำความรู และทักษะจากการทำโครงงานไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจำวันได 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 14.1 แบบบันทึก/แบบสอบถาม/การสัมภาษณ 

 14.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 
-------------------------------------------------- 


