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โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือโครงการ  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทําโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความสนใจของผู้เรียนเอง ได้ใช้ความรู้
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การให้เหตุผล และการคิดระดับสูง สอดคล้องกับการจัดการ
เรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้
ตามปรัชญา “คิดเป็น” และเน้นการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสําคัญตามความพร้อม ความสนใจ และศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้ส่งเสริมและอํานวยความสะดวก ซ่ึงการทําโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น ถือเป็นหลักฐาน
สําคัญอย่างหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่านักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้และสามารถทําได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 
และสาระการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทํา
โครงงานและเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน. ได้นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจ 
รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัว
ประเทศ จึงจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. เป็นประจําต่อเนื่องทุกปี โดยดําเนินการ
ประกวดคัดเลือกตัวแทนทีมชนะเลิศจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัดท่ัวประเทศเพ่ือเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ หน่วยงานของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ีได้รับ
มอบหมาย ซ่ึงมีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์การให้คะแนนท่ีชัดเจนและใช้แบบเดียวกันท่ัวประเทศ ท้ังนี้ รางวัล
ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ สําหรับนักศึกษา กศน. นั้น ได้รับการรับรองเป็นรางวัลสูงสุด
ระดับชาติข้ึนไป จากสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรียบร้อยแล้ว 
(หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว1 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2559)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็น
ความสําคัญของการพัฒนานักศึกษา กศน. ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณจัด
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ด้านการใช้
และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน จํานวน 444,000 บาท และการศึกษาดูงานด้านพลังงาน
ภายในประเทศ โดยการประกวดระดับพ้ืนท่ีดําเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง  
ท่ัวประเทศ และการประกวดระดับประเทศดําเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ผลการดําเนินงาน
พบว่าจํานวนโครงงานท่ีเข้าประกวดในปี 2559 มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 โดยการประกวดระดับพ้ืนท่ีเพ่ิม
จาก 131 โครงงานเป็น 192 โครงงาน และการประกวดระดับประเทศเพ่ิมจาก 28 โครงงานเป็น 34 โครงงาน 
เกิดภาคีเครือข่ายความร่วมมือกว่า 30 หน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาและครู กศน. ท่ีเข้าประกวด
โครงงานท้ังระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมเพ่ิมข้ึนและ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเสนอให้จัดประกวดต่อเนื่องทุกปี  
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 ดังนั้น เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษานอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัยรวมท้ังส่งเสริมภารกิจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยพัฒนาการจัดกิจกรรม
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ข้ึนและได้คุณภาพตาม         
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงาน กศน.            
ได้มอบหมายให้กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาดําเนินโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับ
นักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน โดยโครงการประกวดแบ่งเป็น  
การประกวดระดับพ้ืนท่ี โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง เป็นหน่วยจัดประกวด และ
คัดเลือกทีมท่ีได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมจํานวนแห่งละ 2 ทีม เป็นตัวแทนเข้าประกวด
ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดประกวดจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน.  
ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

3.2 เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 
ให้กับนักศึกษา กศน. 

3.3 เพ่ือปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับ
นักศึกษา กศน. 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ  

  4.1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาร่วมจัด
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ จํานวน 19 
หน่วยงาน 
  4.1.2  นักศึกษา กศน. ส่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดระดับประเทศ จํานวน 36 ผลงาน 
  4.1.3 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน.  
มีจํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 

4.2 เชิงคุณภาพ 
  4.2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ได้อย่างเหมาะสม  
  4.2.2 นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้  
  4.2.3 นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง และมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
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5. วิธีการดําเนินงาน 

รายการ วัน/เดือน/ปี 

1) จัดประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดหัวข้อ/รูปแบบ/
หลักเกณฑ์และกรอบแนวทางการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนักศึกษา กศน. 

กุมภาพันธ์ 2560 

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

มีนาคม 2560 

3) แจ้งเกณฑ์การประกวดโครงงานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ 

มีนาคม 2560 

4) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพ้ืนท่ี  
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจังหวัด 18 แห่งท่ัวประเทศ 

เมษายน - กรกฎาคม 2560 

5) จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

20 สิงหาคม 2560 

6) ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการดําเนินโครงการ กันยายน 2560 

 
6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
7. งบประมาณ  จากสํานักงาน กศน. และได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

สนับสนุนงบประมาณจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. จํานวน 444,000 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณสําหรับการจัดประกวดระดับพ้ืนท่ีจํานวน 396,000 บาท (สําหรับศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง ๆ ละ 22,000 บาท) และระดับประเทศจํานวน 48,000 บาท (สําหรับ   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา) และสนับสนุนการศึกษาดูงานภายในประเทศ สําหรับทีมท่ีได้รับรางวัล
ชนะเลิศระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ รวมจํานวน 6 ทีม ได้แก่นักศึกษา กศน.     
ทีมละ 3 คน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน ทีมละ 1 คน ผู้อํานวยการ ศูนย์ กศน.อําเภอทีมละ 1 คน และตัวแทน      
จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาระดับพ้ืนท่ี  ท่ีส่งทีมเข้าประกวดและได้รับรางวัลดังกล่าวด้วย       
หน่วยงานละ 1 คน รวม 6 คนต่อทีม  
 ท้ังนี้ หากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ถ้ามีงบประมาณจากการสนับสนุนของการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหลือจ่าย ขอใช้เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ท่ีจัดประกวดระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศต่อไป  
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8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ 19 แห่ง 
9. เครือข่าย 

 9.1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 9.2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  

9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
9.4 กระทรวงพลังงาน 
9.5 มหาวิทยาลัย 
9.6 โรงเรียน 
9.7 บริษัทเอกชน 

10. ผลลัพธ์ 
 นักศึกษา กศน. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและนําไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจําวันได้ 

11. ดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
  11.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต  (Output Indicators) 
   11.1.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาและเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาร่วมจัด

กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ีและระดับประเทศ จํานวน 19 
หน่วยงาน 

   11.1.2 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. ท่ีเข้าประกวดระดับประเทศ มีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 

   11.1.3 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน. 
มีจํานวนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 

   11.1.4 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์มีความพึงพอใจ
โดยรวมในระดับมากข้ึนไป 

   11.1.5 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
  11.1.6 ร้อยละ 80 ของผู้ เ ข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีถูกต้อง 

  11.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์  (Outcome Indicators) 
   11.2.1 นักศึกษา กศน. ท่ีเข้าประกวดสามารถนําความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้และการ

อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้    

12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบบันทึก/ แบบสอบถามความคิดเห็น/ แบบติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 

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


