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หน่วยงาน    ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

1. ชื่อโครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน .  
                    ปี 2564 
 

2.   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
     ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล :  
          นโยบายท่ี 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
     ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  
         ยุทธศาสตร์ท่ี 4  เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

     ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. :  
         ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (5.2) สร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง 
การกำจัดขยะ และการนำกลับมาใช้ซ้ำ (5.3) ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก 
การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

5) สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2417/2563 เรื่อง 
การจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ข้อ 2. ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา ส่ิงแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดาราศาสตร์และอวกาศ  แก่นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และส่ือการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ  

3. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญท่ีสุดต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น การศึกษา 
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม เป็นต้น ประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายจะให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ พรอ้มท้ังปลูกฝังให้ประชากรของชาติ
เห็นความสำคัญและมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับต้ังแต่เยาว์วัย โดยวิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนา
วิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะที่สำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มี
ความสามารถ ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานท่ี
ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึ ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (knowledge based 
society) ทุกคนจึงจำเป็น ต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (scientific literacy for all) ที่จะมีความรู้ความ
เข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นและนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ มีคุณธรรม 
ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีแต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การดูแลรักษาตลอดจนการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ท่ีสำคัญยิ่ง คือ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถแข่งกับนานา
ประเทศ และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุขเป็นบุคคลท่ีประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  

การเรียนรู้ด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จะเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผล          
ทำให้เกิดความริเริ ่มสร้างสรรค์ในการทำโครงงานใหม่  ๆ ที่จะนำไปสู่โลกของงานอาชีพและการศึกษา อีกท้ัง



โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์พฒันานวตักรรมด้านสิง่แวดล้อม  สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564                           หน้า 2 จาก 4 

 

โครงงานท่ีตนเองสนใจยังก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีกว้างขวาง เป็นการส่งเสริมกระบวนการคิดเป็นแก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้
เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเพื่อ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์เพื ่อชีวิตในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุกทั้งใน
สถานศึกษาและในชุมชน โดยเฉพาะในด้านการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ให้สามารถนำวิทยาศาสตร์
เช่ือมโยงสู่วิถีชุมชน ส่งเสริมให้ใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์และในการพัฒนาตนเองตลอดจนการ
ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์ ปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว เพื่อเช่ือมโยง กับชีวิตประจำวัน สามารถนำความรู้แบบบูรณาการสะเต็มศึกษาและ
ต่อยอดสร้างเป็นอาชีพและเพิ่มรายได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ตลอดท้ังเพื่อส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน เช่น ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ปัญหาฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้น และ
ปัญหาด้านการใช้พลังงานต่าง ๆ  

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเป็นเวทีการนำผลงานของตนเองมาแสดงเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคล
อื่น ๆ โดยทีมท่ีได้รับคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระดับภูมิภาคเข้าร่วมประกวด
ในรอบ      ชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป โดยกำหนดหัวข้อให้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้าน
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ในด้านการพัฒนานวัตกรรม
ด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.2 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้นการมีส่วนร่วมในการพฒันาและอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ 
 4.3 เพื่อปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

5.  เป้าหมาย 
5.1  เชิงปริมาณ  
      5.1.1. มีโครงงานเข้าประกวดระดับพื้นท่ี จำนวน 25 โครงงาน (1 โครงงาน ประกอบด้วย นักศึกษา 

3 คน และครูท่ีปรึกษา จำนวน 1-2 คน)  จาก 
            1) สถานศึกษาสังกัด กศน. กทม. จำนวน 35 เขต (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง  9 เขต กลุ่มโซน

กรุงเทพใต้ 10 เขต กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ 7 เขต กลุ่มโซนกรุงเทพตะวนัออก 9 เขต) 
            2) สถานศึกษาสังกัด กศน. จังหวัด จำนวน 17 อำเภอ (กลุ่มจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ 

จังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ และจังหวัดปทุมธานี 7 อำเภอ) 
     5.1.2 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับ 

พื้นท่ี จำนวน3 หน่วยงาน  
5.2  เชิงคุณภาพ 

       5.2.1. กลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้  
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      5.2.2. กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำโครงงานและมีทัศนคติท่ีดีต่อ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 

6.  วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย  

พื้นที่ 
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. ประชุมจัดทำ
รายละเอียด 
การดำเนินงาน
และการประกวด
โครงงาน 
2. ดำเนินการจัด
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
พัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ในด้านการ
พัฒนานวัตกรรมด้าน
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เน้น
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
3. เพ่ือปลูกฝัง
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์   

มีโครงงานเข้า
ประกวดระดับ
พ้ืนที่ จำนวน 
25 โครงงาน 
(1 โครงงาน 
ประกอบด้วย 

นักศึกษา 3 คน 
และครูที่ปรึกษา 

จำนวน 1-2 
คน)  จาก            

1) สถานศึกษา
สังกัด กศน. 
กทม. จำนวน 
35 เขต (กลุ่ม
โซนกรุงเทพ
กลาง  9 เขต 

กลุ่มโซน
กรุงเทพใต้ 10 
เขต กลุ่มโซน

กรุงเทพเหนือ 7 
เขต กลุ่มโซน

กรุงเทพ
ตะวันออก 9 

เขต)            
2) สถานศึกษา
สังกัด กศน. 

จังหวัด จำนวน 
17 อำเภอ 

(กลุ่มจังหวัด
นครนายก 4 

อำเภอ จังหวัด
นนทบุรี 6 

อำเภอ และ
จังหวัดปทุมธานี 

7 อำเภอ)  

โครงงานเข้า
ประกวด 
จำนวน 25 
โครงงาน 
 (1 โครงงาน 
ประกอบด้วย 
นักศึกษา 3 
คน และครูท่ี
ปรึกษา 
จำนวน 1-2 
คน) 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษา  

ธ.ค. 63 – 
ก.ย. 64  

269,300 บาท  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส่วนพิพิธภัณฑ์ กลุ่มธรรมชาติวิทยาและส่ิงแวดล้อม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 



โครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์พฒันานวตักรรมด้านสิง่แวดล้อม  สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564                           หน้า 4 จาก 4 

 

8.  เครือข่าย 
8.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
8.2 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
8.3 บริษัทเอกชน   
 

9. โครงการที่เกี่ยวข้อง  
 9.1 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564  
 9.2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พ ัฒนานวัตกรรมด้านสิ ่งแวดล้อม  สำหรับนักศึกษา กศน. 
ระดับประเทศ  
 

10. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 10.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัวเพื่อเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน 
 10.3 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง  สามารถนำ
ความร ู ้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำโครงงานไปประยุกต์ใช ้ให ้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจำวันได้  
 

11. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จโครงการ  
11.1 ดัชนีตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)  

1) ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. เข้าร่วมการประกวด  
2) ร้อยละ 80 ของจำนวนโครงงานท่ีเข้าร่วมประกวด  
3) ร้อยละ 80 ของจำนวนภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรม   
4) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากขึ้นไป  
5) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง   

11.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators)  
1) นักศึกษา กศน. สามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จากการทำ

โครงงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในชีวิตประจำวันได้  
2) นักศึกษา กศน. มีความตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติส่ิงแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า  

 

12. การติดตามและประเมินโครงการ  
 12.1 แบบบันทึก/แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบติดตาม  
 12.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  

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

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ช่ือสกุล : นางสาวจุฬวดี  สุทธิประภา       ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02 392 5951-5 ต่อ 1800  เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  089 135 2991 
อีเมล : chunlawadee@sci-educ.nfe.go.th 
ช่ือสกุล : นางสาวนันทิชา ม่วงปาน       ตำแหน่ง       นักวิชาการศึกษา 
เบอร์โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02 392 5951-5 ต่อ 1802  เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  062 965 4886 
อีเมล :  nanticha@sci-educ.nfe.go.th 
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