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หลักเกณฑ์โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564 
จัดโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย  

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 1.1 เป็นนักศึกษา กศน. จำนวนทีมละ 3 คน (รวมทีมต่างระดับได้) 

 1.2 ครูท่ีปรึกษาจำนวน 1 - 2 คน 

 1.3 ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยการลงนามรับรองใน
ใบสมัคร 

 1.4 สำหรับผู้เข้าประกวดระดับประเทศ ต้องเป็นทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการจัดประกวดระดับ
พื้นท่ีท่ีจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท่ัวประเทศ 

2. กำหนดการ 

 2.1 การประกวดระดับพื้นที่  

  2.1.1 ศูนย์ว ิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา รับสมัครผู ้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564 จากกลุ่มโซนกรุงเทพกลาง 
กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มจังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี 
และจังหวัดปทุมธานี โดยแต่ละสถานศึกษาสมัครได้ไม่เกิน 2 ทีม ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2564 
     ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งหลักฐานการสมัครไปท่ี  

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

(ยึดวันประทับตราบนไปรษณีย์) 

     ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์ กำหนดการ และการเข้าถึงข้อมูลการประกวดได้ทางเว็บไซต์    
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (www.sciplanet.org) 

     หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 

     1) ใบสมัคร ท่ีมีการลงนามรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา 

     2) เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม 

     3) CD/DVD ท่ีบันทึกไฟล์ดังนี้ 

     3.1) รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ word และ  pdf)  

http://www.sciplanet.org/
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     3.2) ภาพถ่ายแผงโครงงานไม่เกิน 10 ภาพ (ไฟล์ jpeg) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้
คะแนนของกรรมการ โดยภาพต้องมีความชัดเจนและต้องประกอบด้วยภาพแผงโครงงานลักษณะต่อไปนี้ให้
ครบถ้วน 

      - ภาพแผงโครงงานด้านหน้าท่ีเห็นภาพรวมของโครงงานท้ังหมด 

      - ภาพแผงโครงงานด้านซ้าย 

      - ภาพแผงโครงงานบริเวณตรงกลาง 

      - ภาพแผงโครงงานบริเวณด้านขวา 

      - ภาพท่ีแสดงผลการวัดขนาดโครงงานว่าเป็นไปตามท่ีกำหนด 

     3.3) คลิปวีดิโอการพูดนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งทีม (ไฟล์ MP4 ความยาวไมเ่กิน 
5 นาที) โดยต้องมีแผงโครงงานและชิ้นงานที่เกี ่ยวข้อง (ถ้ามี) ปรากฏในคลิปวีดิโอด้วย  การนำเสนอควร
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น ระบุปัญหา วิธีการศึกษา/ ทดลอง/ ประดิษฐ์ ผลที่ได้จากการศึกษา/ ทดลอง/ 
ประดิษฐ์ สรุปผลและอภิปรายผล 

          3.4) ถ้ามีคลิปวีดิโอแสดงการทดลองหรือการทำงานของส่ิงประดิษฐ์ (ถ้ามี) ให้แนบส่งได้ 
(ไฟล์ MP4 ความยาวไม่เกิน 2 นาที) 

  2.1.2 ประกาศรายชื ่อโครงงานที ่ร ่วมประกวดและลำดับการตอบคำถามออนไลน์จาก
คณะกรรมการ ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 64 ทางเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (www.sciplanet.org) 

  2.1.3 คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนจากเล่มรายงาน คลิปวีดิโอการนำเสนอผลงาน คลิป
วีดิโอแสดงการทดลองหรือการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) ภาพแผงโครงงาน การตอบคำถามออนไลน์ ซึ่ง
นักศึกษาแต่ละทีมจะต้องตอบคำถามออนไลน์จากคณะกรรมการ ไม่เกิน 5 นาที/ทีม ด้วยโปรแกรมซูม 
(Zoom) ในวันท่ี 17 กรกฎาคม 2564 ตามลำดับและเวลาท่ีกำหนด โดยจะประสานงานแจ้งรายละเอียดและ
ลิงก์เข้าโปรแกรมล่วงหน้าผ่านครูท่ีปรึกษาตามช่องทางการติดต่อท่ีระบุในใบสมัคร 

  2.1.4 เกณฑ์การให้คะแนนใช้เกณฑ์เดียวกันกับระดับประเทศ โดยการตัดสินของกรรมการถือ
เป็นท่ีส้ินสุด 

  2.1.5 ประกาศผลและแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล วันท่ี 18 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (www.sciplanet.org) 

  2.1.6 ทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นท่ี จะเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศต่อไป โดย
เจ้าหน้าท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะติดต่อประสานงาน อำนวยความสะดวกและแจ้งรายละเอียดการ
สมัครเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ หลังการประกวดระดับพื้นท่ีแล้วเสร็จ 

 

 

http://www.sciplanet.org/
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 2.2 การประกวดระดับประเทศ  

  2.2.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เปิดรับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา 19 แห่ง จำนวน 19 ทีม เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด ้าน
สิ่งแวดล้อม ประเภท นวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ตั ้งแต่วันที่ 15 - 30 
กรกฎาคม 2564  

    ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการและใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (http://rscience.go.th) 

  2.2.2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื ่อการศึกษา ผู้จัดประกวดระดับพื้นที่ ส่งใบสมัครและรายงานฉบับ
สมบูรณ์ของโครงงาน จำนวน 5 เล่ม ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 
2564 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) หากไม่ส่งภายในท่ีกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

  2.2.3 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับสลากลำดับการนำเสนอผลงานของแต่ละทีมหลังปิดรับสมัคร 

  2.2.4 เพื่อความสะดวกในการให้คะแนนของคณะกรรมการ จะประกาศผลการจัดลำดับ พร้อม
แผนผังที่ตั้งโต๊ะแสดงผลงานทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต (http://rscience.go.th) 
ในวันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

  2.2.5 ทีมที่เข้าประกวดให้นำผลงานและแผงโครงงานไปจัดแสดงเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน    
ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 

  2.2.6 คณะกรรมการประเมินผลงานโดยผู ้เข้าประกวดต้องอยู่ประจำโต๊ะนำเสนอผลงาน       
เพื่อนำเสนอด้วยวาจาและตอบคำถามจากคณะกรรมการเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

  2.2.7 ประกาศผล/ มอบรางวัล โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

3. รางวัล 

 3.1 รางวัลระดับพื้นที่ ดังนี้ 

  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ   9,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ   7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลชมเชย   จำนวน 22 รางวัล ๆ ละ  4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 หมายเหตุ สถานศึกษา นักศึกษา กศน. และครูท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประกวดทุกทีมจะได้รับเกียรติบัตร 

  

 

http://rscience.go.th/
http://rscience.go.th/


โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564         หน้า 4 จาก 9 

 3.2 รางวัลระดับประเทศ ดังนี้ 

  รางวัลชนะเลิศ  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ   9,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ   7,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลชมเชย   จำนวน 16 รางวัล ๆ ละ  3,000 บาท และเกียรติบัตร 

4. ข้อกำหนดต่าง ๆ 

 4.1 ข้อกำหนดผลงาน 

  เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการทดลอง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการสำรวจ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทการส่ิงประดิษฐ์ หรือ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททฤษฎี ก็ได้ 

 4.2 ข้อกำหนดรูปแบบรายงาน 

  4.2.1 ปกรายงาน  ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีใดก็ได้ สามารถกำหนดขนาดและรูปแบบ
องค์ประกอบอื่น ๆ ของปกได้เองโดยอิสระ แต่ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ปรากฏท่ีส่วนล่างของปกด้วย 

   1) ระดับพื้นท่ี  

 

รายงานฉบับนี้เปน็ส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 

   2) ระดับประเทศ  

 

รายงานฉบับนี้เปน็ส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ระดับประเทศ สำหรับนักศึกษา กศน .  

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต 
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  4.2.2 เนื้อหารายงาน ตัวอักษรในรายงานให้ใช้ TH SarabanPSK ขนาด 16 point พิมพ์ลงบน
กระดาษ A4 สีขาว พิมพ์หน้าเดียว สามารถกำหนดระยะขอบและระยะกั้นหน้าเองได้ โดยมีความยาวของ
เนื้อหาต้ังแต่บทนำจนถึงอภิปรายผลไม่เกิน 20 หน้า และมีลำดับครอบคลุมประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

ส่วนหน้า  

ปก 

กระดาษรองปก A4 สีขาว 

ปกใน 

บทคัดย่อ 
(เป็นข้อความโดยสรุปของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สั้น ได้ใจความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสำคัญ  

ความยาวไม่เกิน 1หน้า A4) 
 

กิตติกรรมประกาศ 
(เป็นส่วนแสดงความขอบคุณบุคคล หน่วยงาน สถาบันที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนให้ความรู้ 

และคำแนะนำ) 

สารบัญ 

สารบัญตาราง (ถ้ามี) 

สารบัญภาพ (ถ้ามี) 
ส่วนเนื้อหา (ไม่เกิน 20 หน้า) 

 บทนำ 
(ระบุที่มาและความสำคัญ โดยอธิบายเหตุผลที่เลือกทำโครงงาน เช่น โครงงานมีที่มาอย่างไร ปัญหาที่สนใจคืออะไร และ
ความสำคัญอย่างไร กำหนดวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน (ถ้ามี), ตัวแปร (ถ้ามี), นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี), นิยามเชิงปฏิบัติการ 

(ถ้ามี), ขอบเขตการศึกษา, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 

เอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นผลการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ทำโครงงาน มีผู้เคยทำการศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้ามีแล้วได้ผลอย่างไรและต้อง

ใช้องคค์วามรู้ ทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานน้ัน) 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
(ระบุวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและลำดับข้ันตอนการทำโครงงงาน) 

ผลการศึกษา 
(เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา ผลการทดลอง หรือผลจากการประดิษฐ์) 

สรุปและอภิปรายผล 
(เป็นการสรุปการศึกษาของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ที่ต้ังไว้ การทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้หรือไม่  

อย่างไร (ถ้าม)ี และอภิปรายผลที่ได้ว่ามีความสอดคล้องกับเอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้องที่ศึกษามาอย่างไร  
โดยอาจมีข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาท่ียังไม่สมบรูณ์และประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมในครั้งต่อไป) 
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ส่วนอ้างอิง 

บรรณานุกรม 
(ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลตามหลักการอ้างอิงที่ถูกต้องเช่น รูปแบบ APA 

รูปแบบฮาร์เวิร์ด (Harvard Style) และรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นต้น 

ภาคผนวก (ถ้ามี ต้องไม่เกิน 5 หน้า) 

กระดาษรองปก A4 สีขาว 

ปกหลัง 
 
   

 4.3 ข้อกำหนดการจัดทำแผงโครงงานและการจัดแสดงผลงาน 

  ระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ 

  4.3.1 ขนาดแผงโครงงงาน 

      แผ่น ก   ขนาด 60 ซม. X 60 ซม. 

      แผ่น ข   ขนาด 60 ซม. X 120 ซม. 

      แผ่น ค   ขนาด 60 ซม. X 60 ซม. 

 

 
 

   4.3.2 การตกแต่ง 

     1) ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งแผงโครงงานได้ตามอิสระแต่อยู่ภายในกรอบขนาดท่ีกำหนด 

     2) สำหรับการประกวดระดับพื้นที่ ใช้วิธีการถ่ายภาพแผงโครงงานที่จัดทำเสร็จเรียบร้อย   
ส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

     3) สำหรับการประกวดระดับประเทศ ผู้จัดเตรียมโต๊ะขนาด 75 ซม. X 150 ซม. จำนวน 1 
ตัว และให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งประกอบการนำเสนอมาเอง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ริบบิ้น
ดอกไม้ ฯลฯ 
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   4.3.3 พื้นท่ีจัดแสดงผลงานของโครงงานแต่ละทีม 

     1) กำหนดให้อยู่ในพื้นท่ีขนาด 2.5 ม. x 2.5 ม. (หากจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมให้จัด
แสดงภายนอกอาคารหรือนอกเต็นท์ และแจ้งผู้จัดก่อนวันประกวดอย่างน้อย 7 วัน) 

  4.4 ข้อกำหนดการนำเสนอผลงงาน 

    4.4.1 ข้อกำหนดการประกวดระดับพื้นท่ี 

      ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานโดยบันทึกเป็นวีดิโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อส่งให้
คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และตอบคำถามออนไลน์จากคณะกรรมการโดยใช้
โปรแกรมซูม (Zoom) ไม่เกิน 5 นาที/ทีม โดยผู้เข้าประกวดต้องอยู่ด้วยกันทั้งทีมทั้งตอนนำเสนอผลงานและ
การตอบคำถามออนไลน์ ซึ่งต้องมีแผงโครงงานและมีชิ้นงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ปรากฏอยู่ในบริเวณนั้นด้วย 
ท้ังนี้ ขอให้คำนึงถึงความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และมีระยะห่างทางสังคมท่ีเหมาะสมด้วย 

    4.4.2 ข้อกำหนดการประกวดระดับประเทศ 

      1) ผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจำโต๊ะนำเสนอผลงานเพื่อนำเสนอด้วยวาจาไม่เกิน 7 นาที 
และตอบคำถามจากคณะกรรมการประมาณ 3 นาที เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

      2) สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะนักศึกษาผู้เข้าประกวด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ม ีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นท่ีประกวดท่ีกำหนดไว้เท่านั้น 

      3) คำตัดสินของกรรมการถือเป็นส้ินสุด 

5. เกณฑ์ให้คะแนน 

 ระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ   

   1) ความคิดสร้างสรรค์       20 คะแนน 

   2) การตอบโจทย์ปัญหา และประโยชน์การนำไปใช้งาน    20 คะแนน 

   3) การออกแบบเชิงวิศวกรรม และความเป็นไปได้ในการนำไปผลิตเพื่อใช้งานจริง 20 คะแนน 

   4) การคำนึงถึงแนวคิดด้านส่ิงแวดล้อม      20 คะแนน 

   5) การนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม      20 คะแนน 
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รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1. ความคิดสร้างสรรค์  
(20 คะแนน) 

1.1 มีแนวคิดสร้างสรรค์ 10 
1.2 มีความคิดรวบยอด (Concept) ท่ีชัดเจนและ
ตรงกับโจทย์ 

10 

2. การตอบโจทย์ปัญหา และการ
ใช้ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน 
(20 คะแนน) 

2.1 สามารถตีโจทย์ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
ชัดเจน 

5 

2.2 ผลงานมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 

10 

2.3 ผลงานสามารถนำไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาตามท่ีต้องการได้ 

5 

3. การออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
ความเป็นไปได้ในการนำไปผลิต
เพื่อใช้งานจริง 
(20 คะแนน) 

3.1 มีการออกแบบช้ินงานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน คุ้มค่า 
และลดปริมาณขยะ 

5 

3.2 มีการนำเสนอวัสดุและโครงร่างของช้ินงาน
อย่างละเอียดและเห็นภาพได้ชัดเจน 

5 

3.3 มีการบูรณาการแนวคิด STEAM 5 
3.4 ผลงานสามารถนำไปผลิตและใช้ได้จริง 5 

4. การคำนึงถึงแนวคิดด้าน
สิ่งแวดล้อม 
(20 คะแนน) 

4.1 ผลงานท่ีนำเสนอสามารถแก้ไขปัญหาด้สน
ส่ิงแวดล้อมได้จริง 

15 

4.2 ผลงานมีโอกาสนำไปสร้างรายได้ในอนาคต 5 
5. การนำเสนอผลงานและการตอบ
คำถาม 
(20 คะแนน) 

5.1 สามารถนำเสนอผลงานและส่ือสารได้อย่าง
น่าสนใจและเข้าใจง่าย ตอบคำถามได้ชัดเจน
ถูกต้อง 

10 

5.2 รายงานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายงาน 5 
5.3 แผงโครงงานมีความถูกต้องตามข้อกำหนด 5 

รวมคะแนน 100 
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