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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พฒันานวัตกรรมด้านสิง่แวดล้อม 
สําหรบันักศึกษา กศน. ปี 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน. ปี 2563 

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
 1) ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580: ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 2) นโยบายรัฐบาล:  
 ข้อ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบํารุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ ผู้รับบริการ 
        ข้อที่ 1 ส่งเสริมผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
        ข้อที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
  ข้อที่ 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับ การใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน  
 3) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ข้อ 3.2 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4) นโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงาน กศน.:  
ข้อที่ 1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) โดยการ  บูรณา

การความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันพัฒนา
ทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางของการสร้างแรงงานที่มีศักยภาพได้ในอนาคต 

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (5.2) สร้างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป
และการกําจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน (5.3) ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้
ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานที่สําคัญที่สุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะให้ความสําคัญต่อการศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชากรของ
ชาติเห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับต้ังแต่เยาว์วัย โดยวิทยาศาสตร์ทําให้คนได้
พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่สําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ 
มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based society) 
ทุกคนจึงจําเป็น ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) ที่จะมีความรู้ความเข้าใจโลก
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและนําความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม ความรู้
วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
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การใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน ที่
สําคัญย่ิง คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งกับนานาประเทศ 
และดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมและองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

การเรียนรู้ด้วยการทําโครงงานวิทยาศาสตร์จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลทํา
ให้ เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ในการทําโครงงานใหม่ ๆ ที่จะนําไปสู่โลกของงานอาชีพและการศึกษา อีกทั้งโครงงานที่
ตนเองสนใจยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่กว้างขวาง เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นแก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหน่ึงที่จะสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้
เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี ดังน้ันเพ่ือ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งในสถานศึกษา
และในชุมชน โดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ให้สามารถนําวิทยาศาสตร์เช่ือมโยงสู่วิถี
ชุมชน ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์และในการพัฒนาตนเองตลอดจนการส่งเสริมให้
กลุ่มเป้าหมาย โดยเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เพ่ือเช่ือมโยง กับชีวิตประจําวัน สามารถนําความรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาและต่อยอดสร้าง
เป็นอาชีพและเพ่ิมรายได้ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตลอดทั้งเพ่ือส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเก่ียวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่
เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น และปัญหาด้านการ
ใช้พลังงานต่าง ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน และเป็นเวทีการนําผลงานของตนเองมาแสดงเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคล
อ่ืน ๆ โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวดใน
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยกําหนดหัวข้อให้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย 

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ในด้านการพัฒนานวัตกรรม 
ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย 
 4.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ 
 4.3 เพ่ือปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

5.  เป้าหมาย 
5.1  เชิงปริมาณ  

 1. นักศึกษา กศน. ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับพ้ืนที่ จํานวน 18  ผลงาน  
 2. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่ จํานวน 
3 หน่วยงาน 

5.2  เชิงคุณภาพ 
 1. กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และสามารถนําความรู้ไป
ใช้ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้  

2. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทําโครงงานและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  
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6.  วิธีการดําเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนท่ี 
ดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ

(บาท) 

1. ส่งเอกสาร
ชี้แจงรายละเอียด 
การดําเนินงาน
และเกณฑ์การ
ประกวดโครงงาน 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ในด้าน 
การพัฒนานวัตกรรม 
ประเภทการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
เน้นการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและ
อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ 
3. เพ่ือปลูกฝัง 
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ และ
สร้าง ทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
  

1. นักศึกษา 
กศน. 
2. ครู กศน. 
กลุ่มโซนกรุงเทพ
กลาง (9 เขต) 
กลุ่มโซนกรุงเทพ
ใต้ (10 เขต) 
กลุ่ม 
โซนกรุงเทพ
เหนือ (7 เขต)
กลุ่มโซนกรุงเทพ
ตะวันออก 
(9 เขต) 
กลุ่มจังหวัด 
นครนายก  
(4 อําเภอ)  
จังหวัดนนทบุรี  
(6 อําเภอ) และ 
จังหวัดปทุมธานี  
(7 อําเภอ)   
รวม 35 เขต 17
อําเภอ 
รวมท้ังสิ้น 52 
ทีม 

1. นักศึกษา 
กศน. จํานวน 
18 ทีม ๆ ละ 
3 คน รวม 
54 คน 
2. ครูท่ีปรึกษา
จํานวน 1-2 คน
ต่อทีม  จาก 18 
ทีม รวม 36 คน 
3. ผู้ประสาน 
งาน กศน. เขต/
อําเภอ จาก 18 
ทีม รวม 36 คน 
รวมท้ังสิ้น 
126 คน 

  ส่งเอกสาร 
พ.ค. 63 
 
 
 
 
 

150,000 
 

2. ดําเนินการจัด
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
พัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา 

ประกวด
แข่งขัน 
26 ก.ค. 63 
ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

3. ติดตามผลการ
จัดทําโครงงานท่ี
ได้รับคัดเลือกจะ
ได้เป็นตัวแทนจาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา
ระดับภูมิภาคเข้า
ร่วมประกวดใน
รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ 
 
 
 

  กรุงเทพฯ / 
นนทบุรี 
ปทุมธานี / 
นครนายก 

ก.ค. 63  

7.  วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ  
จากเงินงบประมาณ  ประจําปี  2563  แผนงบประมาณ : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพ

มนุษย์  ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบดําเนินงาน รหัส 
35705  เป็นเงิน 150,000 บาท  (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังน้ี  
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7.1 ค่าดําเนินการจัดประกวดฯ เป็นเงิน 150,000 บาท  
  7.1.1 ค่าอาหารกลางวันสําหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน 

(3 คน x 120 บาท x 1 ม้ือ)
360 บาท

  7.1.2 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
โครงงาน  (3 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) 

 210 บาท

  7.1.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินโครงงาน (3 คน x 3,000 บาท) 9,000 บาท
  7.1.4 ค่าพาหนะคณะกรรมการตัดสินโครงงาน (3 คน x 600 บาท x 1 วัน)  1,800 บาท
  7.1.5 ค่าเงินรางวัล 

1) รางวัลชนะเลิศ                จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท 
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ   9,000 บาท  
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ   7,000 บาท  
4) รางวัลชมเชย จํานวน 15 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงนิ 45,000 บาท 

73,000 บาท

*หมายเหตุ   กรณีที่ไม่มีทีมเหมาะสมได้รับรางวัลรายการที่ 1 –3 ปรับเพิ่มเป็นรางวัลชมเชย  
                จาํนวน 18 รางวัล 
  7.1.6 ค่าโล่รางวัล (3 ชิ้น x 1,500 บาท) 4,500 บาท
  7.1.7 ค่าจัดทําเอกสารและเกียรติบัตร 5,000 บาท
  7.1.8 ค่าจ้างทําป้ายอิงค์เจ็ท/ไวนิล 10,000 บาท
  7.1.9 ค่าวัสดุ/ค่าจ้างทําคลิปวิดีโอ   10,000 บาท
7.1.10 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมและอ่ืน ๆ  25,270 บาท
7.1.11 ค่าปฏิบัติการนอกเวลาราชการสําหรับเจ้าหน้าที่  

(13 คนx 420 บาท x 1 วัน) 
5,460 บาท

7.1.12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพ่ือติดตามผลการจัดทาํโครงงานฯ 
ที่เป็นตัวแทนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ระดับภูมิภาคท่ีจะเข้า
ร่วมประกวดระดับประเทศ จํานวน 2 ทมี 
(5 คน x 240 บาท x 2 ครั้ง) 

5,400 บาท

รวมทั้งสิน้  150,000  บาท  
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ  

8. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 62) 
ไตรมาสท่ี 2 

(ม.ค. - มี.ค. 63) 
ไตรมาสท่ี 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 63) 
ไตรมาสท่ี 4 

(ก.ค. - ก.ย. 63) 
1. ดําเนินการจัดกิจกรรมประกวด - - - 150,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา  

10.  เครือข่าย 
10.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
10.2 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 
10.3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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11. โครงการท่ีเก่ียวข้อง 
 11.1 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2563 
 11.2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม สําหรับนักศึกษา กศน . 
ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต  

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเพ่ือเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน 
 12.3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง สามารถ         
นําความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทําโครงงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันได้ 

13. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จโครงการ 
13.1 ดัชนีตัวช้ีวัดผลผลิต (Output Indicators) 

13.1.1. นักศึกษา กศน. ส่งโครงงานที่เข้าร่วมประกวดจํานวนไม่น้อยกว่า 14 โครงงาน 
13.1.2  ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม จํานวน 3 หน่วยงาน 
13.1.3  ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป 
13.1.4  ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  

13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) 
13.2.1  ร้อยละ 85 ของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม สามารถนําความรู้และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์จากการทําโครงงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการขยะในชุมชนและป้องกันปัญหา
ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทีก่่อให้เกิดปัญหาของสังคมในปัจจุบันได้ 

14. การติดตามและประเมินโครงการ 
 14.1 แบบบันทึก/แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบติดตาม 
 14.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

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


