โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. หลักการและเหตุผล
การทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจของผูเรียนเอง ไดใชความรู
ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ การใหเหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนการจัดการเรียนรู
ตามปรัชญา “คิดเปน” และเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามความพรอม ความสนใจ และศักยภาพ
ของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสงเสริมและอํานวยความสะดวก ซึ่งการทําโครงงานวิทยาศาสตรนั้น ถือเปนหลักฐาน
สําคัญอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นวานักศึกษา กศน. ไดเรียนรูและสามารถทําไดตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรูที่กําหนดไวห รือ ไม ดัง นั้น เพื่อสง เสริม การจัดกิจ กรรมเรียนรูวิท ยาศาสตรผานการ
ทําโครงงานและเปดโอกาสใหนักศึกษา กศน. ไดนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรใหผูอื่นรับรูและเขาใจ
รวมถึง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่ง กันและกัน กลุม ศูนย วิท ยาศาสตรเ พื่อการศึก ษาที่ตั้ง อยูในภูมิภาคตาง ๆ
ทั่ ว ประเทศ จึ ง จั ด ประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา กศน . เป น ประจํ า ต อ เนื่ อ งทุ ก ป
โดยดําเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทนทีม ชนะเลิศจากศูนยวิท ยาศาสตรเพื่อการศึก ษาจังหวัดทั่วประเทศ
เพื่อเขาแขงขันระดับประเทศในชวงสัปดาหวิทยาศาสตร ณ หนวยงานของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีขอกําหนดและหลักเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนและใชแบบเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้
รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ สําหรับนักศึกษา กศน. นั้น ไดรับการรับรองเปนรางวัล
สูง สุดระดับ ชาติขึ้นไป จากสํานัก งานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เรียบรอยแลว (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559)
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 การไฟฟ า ฝา ยผลิ ต แห ง ประเทศไทยได เ ล็ง เห็ น
ความสําคัญของการพัฒ นานักศึกษา กศน. ผานการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใหก ารสนับ สนุนงบประมาณ
จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ดานการใช
และการอนุรักษพ ลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน จํานวน 444,000 บาท และการศึก ษาดูงานดานพลัง งาน
ภายในประเทศ โดยการประกวดระดับพื้นที่ดําเนินการโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แหง
ทั่วประเทศ และการประกวดระดับประเทศดําเนินการโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ผลการดําเนินงาน
พบวาจํานวนโครงงานที่เขาประกวดในป 2559 มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2558 โดยการประกวดระดับพื้นที่ เพิ่ม
จาก 131 โครงงานเปน 192 โครงงาน และการประกวดระดับประเทศเพิ่มจาก 28 โครงงานเปน 34 โครงงาน
เกิดภาคีเครือขายความรวมมือกวา 30 หนวยงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาและครู กศน. ที่เขาประกวด
โครงงานทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมโดยรวมเพิ่มขึ้นและ
อยูในระดับมากที่สุด และเสนอใหจัดประกวดตอเนื่องทุกป
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ดัง นั้น เพื่ อยกระดับ คุณภาพการจัดการศึก ษาและการเรียนรูการศึก ษานอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสงเสริมภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาการจัดกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา กศน. ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น และได คุ ณ ภาพตาม
ความต อ งการของผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ในป ง บประมาณ พ .ศ. 2560 สํ า นั ก งาน กศน.
ไดมอบหมายใหกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาดําเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ
นักศึกษา กศน. ดานการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน โดยโครงการประกวดแบงเปน
การประกวดระดับพื้นที่ โดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แหงเปนหนวยจัดประกวดและคัดเลือก
ทีมที่ไดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอั นดับ 1 รวมจํานวนแหงละ 2 ทีม เปนตัวแทนเขาประกวดระดับ
ประเทศ ณ ศูนยวทิ ยาศาสตรเพื่อการศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประกวดจากการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.
ของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารวมกับภาคีเครือขาย
3.2 เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน
ใหกับนักศึกษา กศน.
3.3 เพื่อปลูกฝงกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับ
นักศึกษา กศน.
4. เปาหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 ศู นยวิทยาศาสตรเพื่ อการศึกษาและเครือขายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารวมจั ด
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และระดับประเทศ จํานวน 19
หนวยงาน
4.1.2 นักศึกษา กศน. สงผลงานโครงงานวิทยาศาสตรเขาประกวดระดับประเทศ จํานวน 36 ผลงาน
4.1.3 ภาคีเครือขายรวมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.
มีจํานวนไมนอยกวา 20 หนวยงาน
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาและเครื อ ข า ยศู น ย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษา
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ไดอยางเหมาะสม
4.2.2 นักศึกษา กศน. มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงาน
ไฟฟาเพิ่มขึ้น และสามารถนําความรูไปใชในการทําโครงงานวิทยาศาสตรได
4.2.3 นักศึกษา กศน. ได เ รียนรูก ระบวนการทางวิท ยาศาสตรที่ถูก ตอง และมีทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนรูวิทยาศาสตร
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5. วิธีการดําเนินงาน
รายการ
1) จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหัวขอ/รูปแบบ/
หลักเกณฑและกรอบแนวทางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
สําหรับนักศึกษา กศน.

วัน/เดือน/ป
กุมภาพันธ 2560

2) เสนอโครงการขออนุมัติจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ
นักศึกษา กศน. จากสํานักงาน กศน. และขออนุมัตงิ บประมาณ
สนับสนุนจาก กฟผ.

มีนาคม 2560

3) แจงเกณฑการประกวดโครงงานใหกบั หนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการ
4) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับพื้นที่
โดยศูนยวิทยาศาสตรเพือ่ การศึกษาจังหวัด 18 แหงทั่วประเทศ

มีนาคม 2560

5) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประเทศ
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
6) ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ

เมษายน - กรกฎาคม 2560
20 สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
7. งบประมาณ ใชง บประมาณจากการไฟฟาฝายผลิตแหง ประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 444,000 บาท
(แบ ง เป น งบประมาณสํ า หรั บ การประกวดระดั บ พื้ น ที่ โ ดยศู นย วิ ท ยาศาสตร เ พื่ อ การศึ ก ษาจั ง หวั ด
18 แห ง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป นเงิ น 396,000 บาท และงบประมาณสําหรั บการประกวดระดั บ
ประเทศโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจํานวน 48,000 บาท) และงบประมาณจากสํานักงาน กศน.
รายละเอียดดังนี้
7.1 ดานรางวัล
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สนับ สนุนเงินรางวัลการประกวดระดับ พื้นที่
จํานวน 324,000 บาท และระดับ ประเทศจํานวน 48,000 บาท รวมเปนเงิน 372,000 บาท และ
การศึกษาดูงานภายในประเทศ สําหรับทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ
2 ตามลําดับ รวมจํานวน 6 ทีม ไดแกนักศึกษา กศน. ทีมละ 3 คน ครูที่ปรึกษาโครงงาน ทีมละ 1 คน
ผูอํานวยการ ศูนย กศน.อําเภอทีมละ 1 คน และตัวแทนจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาระดับพื้นที่
ที่สงทีมเขาประกวดและไดรับรางวัลดังกลาวดวยหนวยงานละ 1 คน รวม 6 คนตอทีม สวนสํานั กงาน
กศน. สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดระดับประเทศจํานวน 173,000 บาท ดําเนินการจัดประกวดโดย
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา จากเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 แผนงาน : พื้นฐานดาน
การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย รหัส 26005 รายละเอียดของรางวัลระดับพื้นที่และระดับประเทศเปนดังนี้
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7.1.1 เงินรางวัลระดับพื้นที่ จาก กฟผ. จํานวน 324,000 บาท
ที่
1
2
3
4

รายการ
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย (5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท)
รวม
รวมเงินรางวัลระดับพื้นที่ (ศว. 18 แหง)

งบประมาณ กฟผ.
(บาท)
6,000
4,000
3,000
5,000
18,000
324,000

7.1.2 เงินรางวัลระดับประเทศ จาก กฟผ. จํานวน 48,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ
และเงินรางวัลจากสํานักงาน กศน. จํานวน 173,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 221,000 บาท
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
รายการ
กฟผ.
กศน.
(บาท)
(บาท)
1 รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประเทศ
9,000
9,000
(1 รางวัล ๆ ละ 18,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
12,000
14,000
(6,000 x 2)
(7,000 x 2)
(2 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
12,000
15,000
(4,000 x 3)
(5,000 x 3)
(3 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ)
4 รางวัลชมเชย (30 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท)
15,000
135,000
(500 x 30)

รวมเงินรางวัลระดับประเทศ

(4,500 x 30)

48,000
173,000
221,000

7.2 คาใชจายในการจัดประกวด
ศูนยวิท ยาศาสตรเ พื่อการศึก ษาที่จัดประกวดระดับ พื้นที่และระดับ ประเทศ รับ ผิดชอบ
คา ใช จ า ยอื่ น ๆ เช น ค า ตอบแทนกรรมการ โล เกี ย รติ บั ต ร อาหาร ฯลฯ โดยการไฟฟ า ฝ า ยผลิ ต
แหง ประเทศไทย (กฟผ.) สนับ สนุน คาใชจ ายในการจั ดประกวดระดับ พื้นที่สําหรับ ศูนยวิท ยาศาสตร
เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แหง ๆ ละ 4,000 บาท รวมเปนเงิน 72,000 บาท
ทั้งนี้ หากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค แลว ถามีงบประมาณจากการสนับ สนุนของการไฟฟา
ฝา ยผลิ ต แห ง ประเทศไทย (กฟผ.) เหลื อ จ าย ขอใชเ ป น คา ใชจ า ยในกิ จ การของศูน ย วิ ท ยาศาสตร
เพื่อการศึกษาที่จัดประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศตอไป
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8. ผูรับผิดชอบโครงการ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 19 แหง
9. เครือขาย
9.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)
9.2 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.)
9.4 กระทรวงพลังงาน
9.5 มหาวิทยาลัย
9.6 โรงเรียน
9.7 บริษัทเอกชน
10. ผลลัพธ
นักศึกษา กศน. มีความรูความเขาใจเรื่องการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟาและนํา ไปใชประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
11. ดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
11.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)
11.1.1 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาและเครือขายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารวมจัด
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่และระดับประเทศ จํานวน 19
หนวยงาน
11.1.2 โครงงานวิทยาศาสตรของนักศึกษา กศน. ที่เขาประกวดระดับประเทศ มีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่ตั้งไว
11.1.3 ภาคีเครือขายรวมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.
มีจํานวนไมนอยกวา 20 หนวยงาน
11.1.4 รอ ยละ 80 ของผูเขารวมกิจ กรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากขึ้นไป
11.1.5 รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมีความรูความเขาใจ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น
11.1.6 ร อ ยละ 80 ของผู เ ข า ร ว มกิ จ กรรมประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร ไ ด เ รี ย นรู
กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง
11.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ (Outcome Indicators)
11.2.1 นักศึกษา กศน. ที่เขาประกวดสามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชและการ
อนุรักษพลังงานไฟฟาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ใชแบบบันทึก/ แบบสอบถามความคิดเห็น/ แบบติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
----------------------------------------------------------------
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