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หน�วยงาน/สถานศึกษา  ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�ด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป# 
พ.ศ. 2565 

2. ความสอดคล%องกับนโยบาย ยุทธศาสตร� แผน และภารกิจ 

     �  ความสอดคล%องกับยุทธศาสตร�ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
 ยุทธศาสตร�ที่ 3 ด�านการพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
 ยุทธศาสตร�ที่ 5 ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป0นมิตรต1อสิ่งแวดล�อม 
    �  ความสอดคล%องกับนโยบายรัฐบาล :  
 นโยบายที่ 10 การฟ67นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล�อมเพ่ือสร�างการเติบโตอย1างย่ังยืน  
    �  ความสอดคล%องกับยุทธศาสตร�กระทรวงศึกษาธิการ  
 ยุทธศาสตร�ที่ 4 เพ่ิมโอกาสให�คนทุกช1วงวัยเข�าถึงบริการทางการศึกษาอย1างต1อเน่ืองตลอดชีวิต  
    �  ความสอดคล%องกับนโยบายและจุดเน%นการดําเนินงานสํานักงาน กศน. 
 ข�อ 5 ยุทธศาสตร�ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป0นมิตรต1อสิ่งแวดล�อม (5.2) สร�างความ
ตระหนักถึงความสําคัญของการสร�างสังคมสีเขียว ส1งเสริมความรู�ให�กับประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต1ต�น
ทาง การกําจัดขยะและการนํากลับมาใช�ซ้ํา (5.3) ส1งเสริมให�หน1วยงานและสถานศึกษาใช�พลังงานที่เป0นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม รวมทั้งลดการใช�ทรัพยากรที่ส1งผลกระทบต1อสิ่งแวดล�อม เช1น รณรงค�เรื่องการลดการใช�ถุงพลาสติก 
การประหยัดไฟฟEา เป0นต�น 
     � ความสอดคล%องกับบทบาทหน%าท่ีตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 2417/2563 
เร่ือง การจัดแบ�งกลุ�มงานของสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ข�อ 2 ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร1ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล�อม 
วิทยาศาสตร�สุขภาพ ดาราศาสตร�และอวกาศแก1นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ กิจกรรมการศึกษา และสื่อการเรียนรู�รูปแบบอื่น ๆ 

3. หลักการและเหตุผล 
 การให�ความสําคัญของการศึกษาด�านวิทยาศาสตร�เป0นพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศให�มีความ
เจริญก�าวหน�าในทุกด�านทั้งในด�านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม ซึ่งการปลูกฝIงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร�
สามารถช1วยพิจารณาเหตุผลได�อย1างครอบคลุมและแก�ปIญหาได�อย1างเป0นระบบ สามารถช1วยพัฒนาศักยภาพของผู�
ที่ใส1ใจเรียนรู�ได�อีกด�วย 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เป0นทรัพยากรที่มีความสําคัญต1อการดํารงชีวิตของมนุษย�และมีอย1าง
จํากัด ดังน้ันการช1วยเหลือร1วมมือกันอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�มีความย่ังยืน จึงเป0นประเด็น
สําคัญที่มนุษย�ทุกคนควรตระหนัก การอนุรักษ�มิได�หมายถึงการห�ามใช�ประโยชน�จากทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 
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หากแต1เป0นการใช�ทรัพยากรให�คุ�มค1าเกิดประโยชน�สูงสุด ดังน้ัน เราสามารถนําการศึกษาและวิธีคิดแบบ
วิทยาศาสตร�มาช1วยจัดการปIญหาเหล1าน้ีผ1านกระบวนการทําโครงงานได� 
 การเรียนรู�ผ1านการทําโครงงานทําให�ผู�เรียนได�ใช�กระบวนการและทักษะทางวิทยาศาสตร�ผ1านการลง
มือปฏิบัติจริง โดยเฉพาะอย1างย่ิงการศึกษาค�นคว�าในหัวข�อที่มีความใกล�เคียงกับการใช�ชีวิตประจําวัน ส1งผลให�
เกิดทัศนคติที่ดีและมีความสุขที่ได�การเรียนรู� ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา จึงจัดกิจกรรมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร�ด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป# พ.ศ. 2565 เพ่ือเป0นการ
เช่ือมโยงนักศึกษา กศน. ให�ได�เรียนรู�ด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมใกล�ตัว ส1งเสริมการใช�ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร�ในการศึกษาและจัดการปIญหา อีกทั้งยังเป0นเวทีให�นักศึกษา กศน.ได�แสดงออกถึงความคิด
สร�างสรรค�อีกด�วย โดยทีมที่ได�รับการคัดเลือกจากระดับพ้ืนที่ จะได�รับโอกาสเป0นตัวแทนเข�าร1วมประกวด
ระดับประเทศต1อไป 
 

4. วัตถุประสงค� 

 4.1 เพ่ือสร�างเสริมให�นักศึกษา กศน. ได�ใช�ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ในการทําโครงงานผ1าน
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�ด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป# พ.ศ. 
2565 
 4.2 เพ่ือให�ได�ผลงานต�นแบบซึ่งสามารถนําไปประยุกต�ใช�ได�จรงิ 

5. เป;าหมาย (Output) 

 5.1 เชิงปริมาณ  
  5.1.1 มีโครงงานเข�าประกวดระดับพ้ืนที่ จํานวน 20 โครงงาน (1 โครงงาน ประกอบด�วย นักศึกษา 3 คน 
และครูทีป่รกึษาจํานวน 1-2 คน) จาก 
  1) สถานศึกษาสังกัด กศน.กทม. (กลุ1มโซนกรุงเทพกลาง 9 เขต กลุ1มโซนกรุงเทพใต�  10 เขต กลุ1ม
โซนกรุงเทพเหนือ  7 เขต  กลุ1มโซนกรุงเทพตะวันออก 9 เขต) 
  2) สถานศึกษาสังกัด กศน.จังหวัด จํานวน 17  อําเภอ  (กลุ1มจังหวัดนครนายก 4 อําเภอ  จังหวัด
นนทบุรี 6 อําเภอ  และจังหวัดปทุมธานี 7 อําเภอ) 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1) นักศึกษา กศน. สามารถค�นคว�าและนําความรู�ไปใช�ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร�ได� 
  2) นักศึกษา กศน. ได�เรียนรู�กระบวนการทางวิทยาศาสตร� 
       3) ผู�ร1วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต1อการเข�าร1วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�ด�านธรรมชาติ
และสิง่แวดล�อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป# พ.ศ. 2565 

 

 

 



ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�ด�านธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม สําหรับนักศึกษา กศน. ป# 65                                                                                      หน�า 3 จาก 5 

 

6. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค� 
กลุ�มเป;าหมายและเป;าหมาย 

พ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ กลุ�มเป;าหมาย 

เป;าหมาย 
(เชิงคุณภาพ) 

1. วางแผนงาน/
ประชุมคณะทํางาน 

1) เพื่อสร�างเสริมให�
นักศึกษา กศน. ได�ใช�
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร�ใน
การทําโครงงานผ1าน
โครงการประกวด
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร�ด�าน
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม สําหรับ
นักศึกษา กศน. 
ประจําป# พ.ศ. 2565 
 

นักศึกษา กศน.   
และครู กศน  .จาก 1) 
สถานศึกษาสังกัด 
กศน. กทม. จํานวน 
35 เขต (กลุ1มโซน
กรุงเทพกลาง 9 เขต 
กลุ1มโซนกรุงเทพใต�  
10 เขต กลุ1มโซน
กรุงเทพเหนือ  7 เขต  
กลุ1มโซนกรุงเทพ
ตะวันออก 9 เขต) 
2) สถานศึกษาสังกัด
สํานักงาน กศน.
จังหวัด จํานวน 17  
อําเภอ (กลุ1มจังหวัด
นครนายก  
4 อําเภอ   
จังหวัดนนทบุรี  
6 อําเภอ  และจังหวัด
ปทุมธานี  
7 อําเภอ) 
 

นักศึกษา กศน. 
ส1งโครงงานเข�า
ประกวด        
20 โครงงาน 
(1 โครงงาน
ประกอบด�วย 
นักศึกษา 3 คน
และครูที่ปรึกษา
จํานวน 1-2 คน) 
 

ศูนย�
วิทยาศาสตร�
เพื่อการศึกษา 

ม.ค. – 
ก.ย. 65 

 

2. ติดต1อ
ประสานงาน 
หน1วยงานที่
เก่ียวข�อง/เตรียม
กิจกรรม 

2) เพื่อให�ได�ผลงาน
ต�นแบบซ่ึงสามารถ
นําไปประยุกต�ใช�ได�
จริง 

   

3. จัดกิจกรรม
ประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร�ด�าน
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล�อม 
สําหรับนักศึกษา 
กศน. ประจําป# 
พ.ศ. 2565 

    

3.1) รับสมัคร
โครงงาน 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค� 
กลุ�มเป;าหมายและเป;าหมาย 

พ้ืนท่ี
ดําเนินการ 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ กลุ�มเป;าหมาย 

เป;าหมาย 
(เชิงคุณภาพ) 

3.2) คณะ กรรมการ
พิจารณาผล  
จากเล1มรายงาน 
ภาพถ1ายแผง
โครงงาน คลิปการ
นําเสนอเสนอ
ผลงานของ
นักศึกษาและการ
ตอบคําถาม
ออนไลน� 

     

3.3) ประกวดระดับ
พื้นที่  
(อาทิตบ�ที่ 24 ก.ค. 
65)  

     

3.4) ประกวด
ระดับประเทศ 

     

 

7. ผู%รับผิดชอบโครงการ 
  ส1วนพิพิธภัณฑ� กลุ1มธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล�อม ศูนย�วิทยาศาสตร�เพ่ือการศึกษา 
 

8. เครือข�าย (ถ%ามี) 
  8.1 สถาบันส1งเสริมการสอนวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (สสวท.)  
 8.2 สถาบันการศึกษาต1าง ๆ 
 

9. โครงการท่ีเก่ียวข%อง (ถ%ามี) 
  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร�ด�านสิ่งแวดล�อม ระดับประเทศ  

10. ผลลัพธ� (Outcome) *สอดคล�องกับวัตถุประสงค� 
  นักศึกษา กศน. ได�ประสบการณ�การนําเสนอผลงานให�คณะกรรมการพิจารณา และสามารถประยุกต�
ความรู�และทักษะจากการทําโครงงานไปใช�ประโยชน�ในชีวิตประจําได� 
 

11. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ 
 11.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output)  
 1) นักศึกษา กศน. และจํานวนโครงงานเข�าร1วมประกวดไม1น�อยกว1าร�อยละ 80 
 2) ผู�ร1วมกิจกรรมได�เรียนรู�ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�ไม1ตํ่ากว1าร�อยละ 80  
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 3) ร1วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวม ไม1ตํ่ากว1าร�อยละ 85  
 11.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ� (Outcome)  
  นักศึกษา กศน. สามารถนําความรู�และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร�จากการทําโครงงานไป
ประยุกต�ใช�ในการพัฒนาในชีวิตประจําวันได�  
 

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 12.1 แบบบันทึก/แบบสอบถามความคิดเห็น 
 12.2 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
 

 


