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ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
 

1. ช่ือโครงการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นท่ี 
2. ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์  
   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
 นโยบายท่ี 8 ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
   ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563-2565) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตท่ีมีเป้าหมาย
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับและประเภทการศึกษา และมีการ
เตรียมความพร้อมผู้เรียนปฐมวัย สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภูมิภาคได้รับการยกระดับในการให้บริการ รวมท้ังมีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 
   ความสอดคลอ้งกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
 ภารกิจต่อเนื่อง ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย ข้อ 2) จัดสร้างและ
พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตของประชาชน เป็นแหล่งสร้าง
นวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงศิลปะวิทยาการประจำท้องถิ่นโดยจัดทำและพัฒนา
นิทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมทั้งสอดคล้องกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลกเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive Changes) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2417/2563 
เร่ือง การจัดแบ่งกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ข้อ 2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และส่ือการเรียนรู้รูปแบบอื่น ๆ  
3. หลักการและเหตุผล 
 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เกิดจากความสนใจของผู้เรียนเอง ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ตามปรัชญา 
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“คิดเป็น” และเน้นการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญตามความพร้อม ความสนใจ และศักยภาพของผู้เรียน โดยมีครู
เป็นผู้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก ซึ่งการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น ถือเป็นหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งท่ีแสดง
ให้เห็นว่านักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้และสามารถทำได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้ท่ีกำหนด
ไว้หรือไม่ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้และทักษะจากการทำโครงงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบ
อาชีพได้ 
 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทำโครงงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน.  
ได้นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยดำเนินการประกวด
คัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาคต่าง ๆ 
ทั่วประเทศเพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ ณ หน่วยงานของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
ซึ่งมีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนแบบเดียวกันทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้การรับรองรางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ สำหรับ
นักศึกษา กศน. เป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป  
 ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา จึงจัดโครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม  
เพื่อคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ที ่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นตัวแทนเข้าประกวด  
ในระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษารังสิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และดำเนินการจัดประกวดแบบออนไลน์เพื่อช่วยป้องกันและลดความเส่ียงในการ
เกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.  
 4.2 เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา กศน. 
 4.3 เพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน. 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 1) นักศึกษา กศน. จำนวน 20 ทีม ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้ารว่ม
ประกวดระดับพื้นท่ี จาก 
     - สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. กทม. จำนวน 35 เขต (กลุ ่มโซนกรุงเทพกลาง 9 เขต  
กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ 10 เขต กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ 7 เขต กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก 9 เขต)  
     - สถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 17 อำเภอ (กลุ่มจังหวัดนครนายก 4 อำเภอ 
จังหวัดนนทบุรี 6 อำเภอ และจังหวัดปทุมธานี 7 อำเภอ)  
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา 
กศน. ระดับพื้นท่ี 
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 2) นักศึกษา กศน. ได้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานเพิ่มขึ้น และสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 
 3) นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 

6. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 

1. วางแผนงาน/
ประชุม
คณะทำงาน 
2. ติดต่อ
ประสานงาน
หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง/เตรียม
กิจกรรม 
3. จัดกิจกรรม
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
สำหรับนักศึกษา 
กศน. ระดับพ้ืนท่ี 
3.1) รับสมัคร
โครงงาน 
3.2) คณะกรรมการ
พิจารณาผลจาก
เล่มรายงาน คลิป
วิดีโอการนำเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษา ภาพถ่าย
แผงโครงงาน และ
การตอบคำถาม
ออนไลน์ ในวันท่ี 
18 กรกฎาคม 
2564 
4. ประเมินผล/
สรุปผล/รายงานผล
การดำเนินโครงการ 

1. เพ่ือส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการเรยีนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร ์
สำหรับนักศึกษา กศน. 
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการใช้พลังงานไฟฟ้า
ให้กับนักศึกษา กศน. 
3.  เพ่ือส่งเสริมการใช้
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กับ
นักศึกษา กศน. 

นักศึกษา กศน. จาก 
- สถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน กศน. 
กทม. จำนวน 35 เขต 
(กลุ่มโซนกรงุเทพ
กลาง 9 เขต 
กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ 
10 เขต กลุ่มโซน
กรุงเทพเหนือ 7 เขต 
กลุ่มโซนกรุงเทพ
ตะวนัออก 9 เขต 
- สถานศึกษาสังกัด
สำนักงาน กศน. 
จังหวดั จำนวน 17 
อำเภอ (กลุ่มจังหวัด
นครนายก 4 อำเภอ 
จังหวดันนทบุร ี6 
อำเภอ และจงัหวดั
ปทุมธานี 7 อำเภอ) 
รวม 52 สถานศึกษา 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี

ทักษะ
กระบวนการ

ทาง
วิทยาศาสตร์ 
และมีความ    
พึงพอใจต่อ
การเข้าร่วม
กิจกรรม 

ศูนย์
วิทยาศาสตร ์

เพื่อ
การศึกษา 

เม.ย.-ก.ย. 
64 

167,000 บาท 
จำแนกเปน็ 

1. งบประมาณ
จากสำนักงาน 
กศน. จำนวน 
145,000 บาท 
2. งบประมาณ

สนับสนนุฯ 
จากการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย 

(กฟผ.) จำนวน 
22,000 บาท 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ   
ใช้งบประมาณจากสำนักงาน กศน. เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงาน : พื้นฐานด้าน

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม
จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบดำเนินงาน รหัส 36005 เป็นเงิน 145,000 บาท (หนึ่งแสนส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
และได้ร ับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 22 ,000 บาท 
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมทั้งส้ิน 167,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

กศน. 
(บาท) 

งบประมาณ 
กฟผ. 
(บาท) 

7.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินโครงงาน (3 คน x 3,000 บาท)  9,000   

7.2  ค่าพาหนะคณะกรรมการตัดสินโครงงาน (3 คน x 600 บาท) 1,800   

7.3  ค่าอาหารกลางวันสำหรับคณะกรรมการ (3 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 360   

7.4  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสำหรับคณะกรรมการ (3 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 210  

7.5  ค่าเงินรางวัล (20 รางวัล รวม 113,000 บาท)   

1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท 5,000 7,000 

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท 4,000 5,000 

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท 2,000 5,000 

4) รางวัลชมเชย จำนวน 17 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 85,000 บาท     

   4.1) รางวัลชมเชย ลำดับท่ี 1 (1 ทีม x 5,000 บาท)   5,000 

   4.2) รางวัลชมเชย ลำดับท่ี 2-17 (16 ทีม x 5,000 บาท) 80,000   

7.6  ค่าโล่รางวัล (3 ช้ิน x 1,500 บาท) 4,500  

7.7  ค่าวัสดุจัดกิจกรรม และอื่น ๆ  33,510  

7.8  ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี (10 คน x 420 บาท)  4,200  

7.9  ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีจัดกิจกรรม (1 คน x 420 บาท)  420  

 รวม 145,000 22,000 

 รวมทั้งสิ้น 167,000 
หมายเหตุ   

1) ขอถัวจ่ายทุกรายการ  
2) ลำดับของรางวัลชมเชยเป็นเพียงลำดับในการรับเงินรางวัลเท่านั้น ไม่ใช่ลำดับผลคะแนน 
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8. แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 63) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 64) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 64) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 64) 
1) เตรียมกิจกรรม/จัดซื้อจัด
จ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(รายงานงบฯ ที่ 7.7) 

- - 33,510 บาท - 

2) จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา 
กศน. ระดับพ้ืนที่ แบบออนไลน์ 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 

- - - 133,490 บาท 
(งบฯ กศน. 111,490 บาท 
งบฯ กฟผ. 22,000 บาท) 

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

 10.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  
 10.3 กระทรวงพลังงาน 

10.4 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักศึกษา กศน. ได้ประสบการณ์การนำเสนอผลงานระดับประเทศ สามารถนำความรู้และทักษะจากการ 
ทำโครงงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)  

1) จำนวนนักศึกษา กศน. และจำนวนโครงงานท่ีเข้าร่วมประกวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 85 
4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 
5) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators) 
1) นักศึกษา กศน. สามารถนำความรู้และทักษะจากการทำโครงงานไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ   
 การสังเกต/การสอบถาม/การสัมภาษณ์ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1) ชื่อ-สกุล: นางสาวพรทิพย์ สกลกูล  ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 3925951-5 ต่อ 1198 เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 08 1583 5992 
อีเมล: porntip@sci-educ.nfe.go.th 
2) ชื่อ-สกุล: นางสาวกัญญาณัฐ กุลเลิศพิทยา ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา  
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02 3925951-5 ต่อ 1197  เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 085 163 6429  
อีเมล: kanyanut@sci-educ.nfe.go.th 
 


