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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

1. ชื่อโครงการ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรบันักศึกษา กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. หลักการและเหตุผล 

 การทําโครงงานวิทยาศาสตรเปนกิจกรรมการเรียนรูที่เกิดจากความสนใจของผูเรียนเอง ไดใชความรู

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ การใหเหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคลองกับการจัดการ

เรียนรูหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุงเนนการจัดการเรียนรู

ตามปรัชญา “คิดเปน” และเนนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญตามความพรอม ความสนใจ และศักยภาพ

ของผูเรียน โดยมีครูเปนผูสงเสริมและอํานวยความสะดวก ซึ่งการทําโครงงานวิทยาศาสตรน้ัน ถือเปนหลักฐาน

สําคัญอยางหน่ึงที่แสดงใหเห็นวานักศึกษา กศน. ไดเรียนรูและสามารถทําไดตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัด 

และสาระการเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ดังน้ัน เพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรูวิทยาศาสตรผานการ         

ทําโครงงานและเปดโอกาสใหนักศึกษา กศน. ไดนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรใหผูอื่นรับรูและเขาใจ 

รวมถึงไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน กลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่ต้ังอยูในภูมิภาคตาง ๆ        

ทั่วประเทศ จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน . เปนประจําตอเน่ืองทุกป            

โดยดําเนินการประกวดคัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลิศจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดทั่วประเทศ  

เพื่อเขาแขงขันระดับประเทศในชวงสัปดาหวิทยาศาสตร ณ หนวยงานของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีขอกําหนดและหลักเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนและใชแบบเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งน้ี 

รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตรระดับประเทศ สําหรับนักศึกษา กศน. น้ัน ไดรับการรับรองเปนรางวัล

สูงสุดระดับชาติข้ึนไป จากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

เรียบรอยแลว (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559)  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการพัฒนานักศึกษา กศน. ผานการเรียนรูแบบโครงงาน โดยใหการสนับสนุนงบประมาณ    

จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ดานการใช

และการอนุรักษพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน จํานวน 444,000 บาท และการศึกษาดูงานดานพลังงาน

ภายในประเทศ โดยการประกวดระดับพื้นที่ดําเนินการโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แหง  

ทั่วประเทศ และการประกวดระดับประเทศดําเนินการโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ผลการดําเนินงาน

พบวาจํานวนโครงงานที่เขาประกวดในป 2559 มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากป 2558 โดยการประกวดระดับพื้นที่เพิ่ม

จาก 131 โครงงานเปน 192 โครงงาน และการประกวดระดับประเทศเพิ่มจาก 28 โครงงานเปน 34 โครงงาน 

เกิดภาคีเครือขายความรวมมือกวา 30 หนวยงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงนักศึกษาและครู กศน. ที่เขาประกวด

โครงงานทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมโดยรวมเพิ่มข้ึนและ

อยูในระดับมากที่สุด และเสนอใหจัดประกวดตอเน่ืองทุกป  
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 ดังน้ัน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรูการศึกษานอกระบบการศึกษาและ

การศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้งสงเสริมภารกิจของศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาการจัดกิจกรรม

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน . ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและไดคุณภาพตาม         

ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ในปงบประมาณ พ .ศ. 2560 สํานักงาน กศน.            

ไดมอบหมายใหกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาดําเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ

นักศึกษา กศน. ดานการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน โดยโครงการประกวดแบงเปน  

การประกวดระดับพื้นที่ โดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แหงเปนหนวยจัดประกวดและคัดเลือก

ทีมที่ไดรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมจํานวนแหงละ 2 ทีม เปนตัวแทนเขาประกวดระดับ  

ประเทศ ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประกวดจากการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย  

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน.  

ของกลุมศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษารวมกับภาคีเครือขาย 

3.2 เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

ใหกับนักศึกษา กศน. 

3.3 เพ่ือปลูกฝงกระบวนการทางวิทยาศาสตร และสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรใหกับ

นักศึกษา กศน. 

4. เปาหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ  

  4.1.1 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาและเครือขายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารวมจัด

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 ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาและเครือขายศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ไดอยางเหมาะสม  

  4.2.2 นักศึกษา กศน. มีความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการใชพลังงาน

ไฟฟาเพิ่มข้ึน และสามารถนําความรูไปใชในการทําโครงงานวิทยาศาสตรได  

  4.2.3 นักศึกษา กศน. ไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง และมีทัศนคติที่ดี  

ตอการเรียนรูวิทยาศาสตร  
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5. วิธีการดําเนินงาน 

รายการ วัน/เดือน/ป 

1) จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดหัวขอ/รปูแบบ/
หลักเกณฑและกรอบแนวทางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
สําหรับนักศึกษา กศน. 

กุมภาพันธ 2560 

2) เสนอโครงการขออนุมัติจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ
นักศึกษา กศน. จากสํานักงาน กศน. และขออนุมัติงบประมาณ
สนับสนุนจาก กฟผ. 

มีนาคม 2560 

3) แจงเกณฑการประกวดโครงงานใหกบัหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
เพื่อประชาสมัพันธและเผยแพรโครงการ 

มีนาคม 2560 

4) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับพื้นที่  
โดยศูนยวิทยาศาสตรเพือ่การศึกษาจังหวัด 18 แหงทั่วประเทศ 

เมษายน - กรกฎาคม 2560 

5) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประเทศ  
ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 

20 สิงหาคม 2560 

6) ประเมินผล/สรปุผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2560 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. งบประมาณ ใชงบประมาณจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 444,000 บาท 

(แบงเปนงบประมาณสําหรับการประกวดระดับพื้นที่โดยศูนย วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัด                

18 แหง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเปนเงิน 396,000 บาท และงบประมาณสําหรับการประกวดระดับ   

ประเทศโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจํานวน 48,000 บาท) และงบประมาณจากสํานักงาน กศน. 

รายละเอียดดังน้ี 

 7.1 ดานรางวัล 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดระดับพื้นที่ 

จํานวน 324,000 บาท และระดับประเทศจํานวน 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 สวนสํานักงาน 

กศน. สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดระดับประเทศจํานวน 173,000 บาท ดําเนินการจัดประกวดโดย

ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา จากเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 แผนงาน : พื้นฐานดาน

การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 : ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการ

ศึกษาตามอัธยาศัย รหัส 26005 รายละเอียดของรางวัลระดับพื้นที่และระดับประเทศเปนดังน้ี 
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 7.1.1 เงินรางวัลระดับพื้นที่ จาก กฟผ. จํานวน 324,000 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ กฟผ. 

(บาท) 

1 รางวัลชนะเลิศ  6,000 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 

4 รางวัลชมเชย (5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท) 5,000 

 
รวม 18,000 

 
รวมเงินรางวัลระดับพื้นที่ (ศว. 18 แหง) 324,000 

  7.1.2 เงินรางวัลระดับประเทศ จาก กฟผ. จํานวน 48,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ 

และเงินรางวัลจากสํานักงาน กศน. จํานวน 173,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 221,000 บาท 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

กฟผ. 
(บาท) 

งบประมาณ 
กศน. 
(บาท) 

1 รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร ระดับประเทศ 
(1 รางวัล ๆ ละ 18,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ) 

9,000 
 

9,000 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
(2 รางวัล ๆ ละ 13,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ) 

12,000 
(6,000 x 2) 

14,000 
(7,000 x 2) 

3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
(3 รางวัล ๆ ละ 9,000 บาท และการศึกษาดูงานภายในประเทศ) 

12,000 
(4,000 x 3) 

15,000 
(5,000 x 3) 

4 รางวัลชมเชย (30 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท) 15,000 
(500 x 30) 

135,000 
(4,500 x 30) 

 
 48,000 173,000 

 
รวมเงินรางวัลระดับประเทศ 221,000 

 7.2 คาใชจายในการจัดประกวด 

  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาที่จัดประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศ รับผิดชอบ

คาใชจายอื่น ๆ เชน คาตอบแทนกรรมการ โล เกียรติบัตร อาหาร ฯลฯ  โดยการไฟฟาฝายผลิต          

แหงประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนคาใชจายในการจัดประกวดระดับพื้นที่สําหรับศูนยวิทยาศาสตร     

เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แหง ๆ ละ 4,000 บาท รวมเปนเงิน 72,000 บาท  

 

 ทั้งน้ี หากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแลว ถามีงบประมาณจากการสนับสนุนของการไฟฟา  

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เหลือจาย ขอใชเปนคาใชจายในกิจการของศูนยวิทยาศาสตร         

เพื่อการศึกษาที่จัดประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศตอไป 

 



 
หนา 5 จาก 5 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 19 แหง 

9. เครือขาย 

 9.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 9.2 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)  

9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) 

9.4 กระทรวงพลงังาน 

9.5 มหาวิทยาลัย 

9.6 โรงเรียน 

9.7 บริษัทเอกชน 

10. ผลลัพธ 

 นักศึกษา กศน. มีความรูความเขาใจเรื่องการใชและการอนุรักษพลังงานไฟฟาและนําไปใชประโยชน

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 ของเปาหมายที่ต้ังไว 

   11.1.3 ภาคีเครือขายรวมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. 

มีจํานวนไมนอยกวา 20 หนวยงาน 

   11.1.4 รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมีความพึงพอใจ

โดยรวมในระดับมากข้ึนไป 

   11.1.5 รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรมีความรูความเขาใจ 

ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และพลังงานไฟฟาเพิ่มข้ึน 

  11.1.6 รอยละ 80 ของผูเขารวมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรไดเรียนรู

กระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ถูกตอง 

  11.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ  (Outcome Indicators) 

   11.2.1 นักศึกษา กศน. ที่เขาประกวดสามารถนําความรูความเขาใจเรื่องการใชและการ

อนุรักษพลังงานไฟฟาไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได    

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ใชแบบบันทึก/ แบบสอบถามความคิดเห็น/ แบบติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
---------------------------------------------------------------- 


