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หลักเกณฑ	โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร	ด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป' พ.ศ. 2565 

วันอาทิตย	ท่ี 24 กรกฎาคม 2565 จัดโดย ศูนย	วิทยาศาสตร	เพ่ือการศึกษา 

1. คุณสมบัติของผู�เข�าร5วมโครงการ 

 1.1 เป�นนักศึกษา กศน. จํานวนทีมละ 3 คน (รวมทีมต�างระดับได ) 

 1.2 ครูที่ปรึกษาจํานวน 1 - 2 คน 

 1.3 ผู สมัครต องได รับการรับรองคุณสมบัติจากผู บริหารสถานศึกษาต นสังกัด โดยการลงนามรับรองใน

ใบสมัคร 

 ** ทีมที่ร�วมการประกวดระดับประเทศ จะต องได รับรางวัลชนะเลิศจากการจัดประกวดโดย         

ศูนย3วิทยาศาสตร3เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ 

2. กําหนดการ 

 2.1 การประกวด  

   2.1.1 ศูนย3วิทยาศาสตร3เพื่อการศึกษา รับสมัครผู เข าร�วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร3

ด านธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สําหรับนักศึกษา  กศน . ประจําป9 พ.ศ. 2565 จากกลุ�มโซนกรุงเทพกลาง กลุ�ม

โซนกรุงเทพใต  กลุ�มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ�มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ�มจังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี และ

จังหวัดปทุมธานี โดยแต�ละสถานศึกษาสมัครได ไม�เกิน 3 ทีม ต้ังแต�บัดน้ีจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

    � ดาวน3โหลดใบสมัครและส�งหลักฐานการสมัครไปที่  

โครงงานวิทยาศาสตร3ด านธรรมชาติและสิ่งแวดล อม สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป9 พ.ศ. 2565  

ศูนย3วิทยาศาสตร3เพื่อการศึกษา 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  

หมายเหตุ ยึดวันประทับตราบนไปรษณีย3 

    � ดาวน3โหลดหลักเกณฑ3 กําหนดการ และการเข าถึงข อมูลการประกวดได ทางเว็บไซต3   

ศูนย3วิทยาศาสตร3เพื่อการศึกษา (www.sciplanet.org) 

    � หลักฐานการสมัคร ประกอบด วย 

     1) ใบสมัคร ที่มีการลงนามรับรองโดยผู บริหารสถานศึกษา 

     2) เล�มรายงานโครงงานละ 3 เล�ม 

     3) CD/DVD ที่บันทึกไฟล3ดังน้ี 

     3.1) รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ3 (ไฟล3 word และ  pdf)  

     3.2) ภาพถ�ายแผงโครงงานไม�เกิน 10 ภาพ (ไฟล3 jpeg) ที่สอดคล องกับเกณฑ3การให 

คะแนนของกรรมการ โดยภาพต องมีความชัดเจนและต องประกอบด วยภาพแผงโครงงานลักษณะต�อไปน้ีให 

ครบถ วน 
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      - ภาพแผงโครงงานด านหน าที่เห็นภาพรวมของโครงงานทั้งหมด 

      - ภาพแผงโครงงานด านซ าย 

      - ภาพแผงโครงงานบริเวณตรงกลาง 

      - ภาพแผงโครงงานบริเวณด านขวา 

      - ภาพที่แสดงผลการวัดขนาดโครงงานว�าเป�นไปตามที่กําหนด 

     3.3) คลิปวีดิโอการพูดนําเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งทีม (ไฟล3 MP4 ความยาวไม�เกิน 

7 นาที) โดยต องมีแผงโครงงานและช้ินงานที่เกี่ยวข อง (ถ ามี) ปรากฏในคลิปวีดิโอด วย การนําเสนอควร

ครอบคลุมประเด็นสําคัญ เช�น ระบุปcญหา วิธีการศึกษา/ทดลอง/ประดิษฐ3 ผลที่ได จากการศึกษา/ทดลอง/ 

ประดิษฐ3 สรุปผลและอภิปรายผล 

          3.4) ถ ามีคลิปวีดิโอแสดงการทดลองหรือการทํางานของสิ่งประดิษฐ3 (ถ ามี) ให แนบส�งได  

(ไฟล3 MP4 ความยาวไม�เกิน 2 นาที) 

  2.1.2 ประกาศรายช่ือโครงงานที่ร�วมประกวดและลําดับการตอบคําถามออนไลน3จาก

คณะกรรมการ  ใน วันที่  19  กรกฎาคม  2565  ทาง เ ว็บ ไซต3 ศูนย3 วิทยาศาสตร3 เ พ่ื อการ ศึกษา 

(www.sciplanet.org) 

  2.1.3 คณะกรรมการพิจารณาให คะแนนจากเล�มรายงาน คลิปวีดิโอการนําเสนอผลงาน คลิป

วีดิโอแสดงการทดลองหรือการทํางานของสิ่งประดิษฐ3 (ถ ามี) ภาพแผงโครงงาน การตอบคําถามออนไลน3 ซึ่ง

นักศึกษาแต�ละทีมจะต องตอบคําถามออนไลน3จากคณะกรรมการ ไม�เกิน 5 นาที/ทีม ด วยโปรแกรมซูม 

(Zoom) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ตามลําดับและเวลาที่กําหนด โดยจะประสานงานแจ งรายละเอียดและ

ลิงก3เข าโปรแกรมล�วงหน าผ�านครูที่ปรึกษาตามช�องทางการติดต�อที่ระบุในใบสมัคร 

  2.1.4 ประกาศผลและแจ งรายละเอียดการรับรางวัล วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต3ศูนย3

วิทยาศาสตร3เพ่ือการศึกษา (www.sciplanet.org) 

  2.1.5 ทีมที่ได รับรางวัลชนะเลิศ จะได รับโอกาสเป�นตัวแทนเข าประกวดระดับประเทศใน

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร3สิ่งแวดล อม ประเภท นวัตกรรมจากขยะ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

โดยเจ าหน าที่ศูนย3วิทยาศาสตร3เพ่ือการศึกษาจะติดต�อประสานงานและแจ งรายละเอียดการสมัครเข าร�วม

ประกวดภายหลัง 

3. รางวัล 

 รางวัลชนะเลิศ  จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท พร อมโล�และเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ   9,000 บาท พร อมโล�และเกียรติบัตร 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ   7,000 บาท พร อมโล�และเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย   จํานวน 17 รางวัล ๆ ละ  5,000 บาท และเกียรติบัตร 
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 หมายเหตุ นักศึกษา กศน. และครูที่ปรึกษาที่ร�วมโครงการทุกทีมจะได รับเกียรติบัตร 

4. ข�อกําหนดต5าง ๆ 

 4.1 ข�อกําหนดผลงาน 

  เป�นโครงงานวิทยาศาสตร3ด านธรรมชาติและสิ่งแวดล อม ซึ่งอาจเป�นโครงงานวิทยาศาสตร3

ประเภทใดก็ได  (ประเภทการทดลอง/ประเภทการสํารวจ/ประเภทการสิ่งประดิษฐ3/ประเภททฤษฎี) ที่มีสาระ

สอดคล องกับหัวข อนวัตกรรมจากขยะ 

 4.2 ข�อกําหนดรูปแบบรายงาน 

  4.2.1 ปกรายงาน  ใช กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีใดก็ได  สามารถกําหนดขนาดและรูปแบบ

องค3ประกอบอื่น ๆ ของปกได เองโดยอิสระ แต�ต องมีข อความดังต�อไปน้ีปรากฏที่ส�วนล�างของปกด วย 

รายงานฉบับน้ีเป:นส5วนหน่ึงของโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร	ด�านธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

สําหรับนักศึกษา กศน. ประจําป'งบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ ศูนย	วิทยาศาสตร	เพ่ือการศึกษา 

  4.2.2 เน้ือหารายงาน ตัวอักษรในรายงานให ใช  TH SarabanPSK ขนาด 16 point พิมพ3ลงบน

กระดาษ A4 สีขาว พิมพ3หน าเดียว สามารถกําหนดระยะขอบและระยะกั้นหน าเองได  โดยมีความยาวของ

เน้ือหาต้ังแต�บทนําจนถึงอภิปรายผลไม�เกิน 20 หน า และมีลําดับครอบคลุมประเด็นหรือหัวข อต�าง ๆ ดังน้ี 

ส5วนหน�า                                                  ปก 

กระดาษรองปก A4 สีขาว 

ปกใน 

บทคัดย5อ 
(เป�นข อความโดยสรุปของโครงงานวิทยาศาสตร3ที่ส้ัน ได ใจความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสําคัญ 

ความยาวไม�เกิน 1หน า A4) 

กิตติกรรมประกาศ 
(เป�นส�วนแสดงความขอบคุณบุคคล หน�วยงาน สถาบันที่ให ความช�วยเหลือ สนับสนุนให ความรู  

และคําแนะนํา) 

สารบัญ 

สารบัญตาราง (ถ�ามี) 

สารบัญภาพ (ถ�ามี) 
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ส5วนเน้ือหา (ไม�เกิน 20 หน า)                   
บทนํา 

(ระบุที่มาและความสําคัญ โดยอธิบายเหตุผลที่เลือกทําโครงงาน เช�น โครงงานมีที่มาอย�างไร ปcญหาที่สนใจคืออะไร และ
ความสําคัญอย�างไร กําหนดวัตถุประสงค3 สมมุติฐาน (ถ ามี), ตัวแปร (ถ ามี), นิยามศัพท3เฉพาะ (ถ ามี),   

นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถ ามี), ขอบเขตการศึกษา, ประโยชน3ที่คาดว�าจะได รับ) 

เอกสาร/ทฤษฎี/หลักการท่ีเก่ียวข�อง 
(เป�นผลการสืบค นข อมูลเก่ียวกับเรื่องที่ทําโครงงาน มีผู เคยทําการศึกษามาก�อนแล วหรือไม� ถ ามีแล วได ผลอย�างไรและต อง

ใช องค3ความรู  ทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร3อะไรบ างที่เก่ียวข องกับการทําโครงงานน้ัน) 

อุปกรณ	และวิธีการศึกษา 
(ระบุวัสดุอุปกรณ3 วิธีการและลําดับขั้นตอนการทําโครงงงาน) 

ผลการศึกษา 
(เป�นข อค นพบจากการศึกษา ผลการทดลอง หรือผลจากการประดิษฐ3) 

สรุปและอภิปรายผล 
(เป�นการสรุปการศึกษาของโครงงานวิทยาศาสตร3ตามจุดประสงค3ที่ตั้งไว  การทดลองเป�นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว หรือไม�  

อย�างไร (ถ ามี) และอภิปรายผลที่ได ว�ามีความสอดคล องกับเอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เก่ียวข องที่ศึกษามาอย�างไร  
โดยอาจมีข อเสนอแนะสําหรับการศึกษาที่ยังไม�สมบูรณ3และประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต�อไป) 

ส5วนอ�างอิง 
บรรณานุกรม 

(ระบุแหล�งที่มาของข อมูลตามหลักการอ างอิงที่ถูกต องเช�น รูปแบบ APA 
รูปแบบฮาร3เวิร3ด (Harvard Style) และรูปแบบแวนคูเวอร3 (Vancouver Style) เป�นต น 

ภาคผนวก (ถ�ามี ต�องไม5เกิน 5 หน�า) 
กระดาษรองปก A4 สีขาว 

ปกหลัง 

 4.3 ข�อกําหนดการจัดทําแผงโครงงานและการจัดแสดงผลงาน 
  4.3.1 ขนาดแผงโครงงงาน 
      แผ�น ก   ขนาด 60 ซม. X 60 ซม. 
      แผ�น ข   ขนาด 60 ซม. X 120 ซม. 
      แผ�น ค   ขนาด 60 ซม. X 60 ซม. 
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   4.3.2 การตกแต�ง 

     1) ผู เข าประกวดสามารถตกแต�งแผงโครงงานได ตามอิสระแต�อยู�ภายในกรอบขนาดที่กําหนด 

     2) การประกวดที่จัดโดยศูนย3วิทยาศาสตร3เพ่ือการศึกษา ใช วิธีการถ�ายภาพแผงโครงงานที่

จัดทําเสร็จเรียบร อยตามข อกําหนด ส�งให คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือให คะแนนตามเกณฑ3ที่เหมาะสม 

 4.4 ข�อกําหนดการนําเสนอผลงาน 

    4.4.1 ผู เข าประกวดต องนําเสนอผลงานโดยบันทึกเป�นวีดิโอความยาวไม�เกิน 7 นาที เพ่ือส�ง

ให คณะกรรมการพิจารณาให คะแนนตามเกณฑ3ที่กําหนด และตอบคําถามออนไลน3จากคณะกรรมการโดยใช 

โปรแกรมซูม (Zoom) ไม�เกิน 5 นาที/ทีม โดยผู เข าประกวดต องอยู�ด วยกันทั้งทีมทั้งตอนนําเสนอผลงานและ

การตอบคําถามออนไลน3 ซึ่งต องมีแผงโครงงานและมีช้ินงานที่เกี่ยวข อง (ถ ามี) ปรากฏอยู�ในบริเวณน้ันด วย 

ทั้งน้ี ขอให คํานึงถึงความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 และมีระยะห�างทางสังคมที่เหมาะสมด วย 

    4.4.2 คําตัดสินของกรรมการถือเป�นสิ้นสุด      

5. เกณฑ	ให�คะแนน 

   1) ความคิดสร างสรรค3       20 คะแนน 

   2) การตอบโจทย3ปcญหา และประโยชน3การนําไปใช งาน    20 คะแนน 

   3) การออกแบบเชิงวิศวกรรม และความเป�นไปได ในการนําไปผลิตเพ่ือใช งานจรงิ 20 คะแนน 

   4) การคํานึงถึงแนวคิดด านสิ่งแวดล อม      20 คะแนน 

   5) การนําเสนอผลงานและการตอบคําถาม      20 คะแนน 

รายละเอียดของเกณฑ	การให�คะแนน 

รายการประเมิน เกณฑ	การให�คะแนน คะแนน 

1. ความคิดสร�างสรรค	  
(20 คะแนน) 

1.1 มีแนวคิดสร างสรรค3 10 

1.2 มีความคิดรวบยอด (Concept) ที่ชัดเจนและ
ตรงกบัโจทย3 

10 

2. การตอบโจทย	ปFญหา และการ
ใช�ประโยชน	ในการนําไปใช�งาน 
(20 คะแนน) 

2.1 สามารถตีโจทย3ปcญหาด านสิ่งแวดล อมได อย�าง
ชัดเจน 

5 

2.2 ผลงานมีความเหมาะสมตรงกับความต องการ
ของผู ใช /กลุ�มเปtาหมาย 

10 

2.3 ผลงานสามารถนําไปใช งานเพ่ือตอบโจทย3
ปcญหาตามที่ต องการได  

5 

3. การออกแบบเชิงวิศวกรรมและ
ความเป:นไปได�ในการนําไปผลิต

3.1 มีการออกแบบช้ินงานทีเ่ป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล อม ใช เทคโนโลยีที่ง�าย ไม�ซบัซ อน คุ มค�า 

5 



6 

 

รายการประเมิน เกณฑ	การให�คะแนน คะแนน 

เพ่ือใช�งานจริง 
(20 คะแนน) 

และลดปรมิาณขยะ 

3.2 มีการนําเสนอวัสดุและโครงร�างของช้ินงาน
อย�างละเอียดและเห็นภาพได ชัดเจน 

5 

3.3 มีการบรูณาการแนวคิด STEAM 5 

3.4 ผลงานสามารถนําไปผลิตและใช ได จริง 5 

4. การคํานึงถึงแนวคิดด�าน
สิ่งแวดล�อม 
(20 คะแนน) 

4.1 ผลงานที่นําเสนอสามารถแก ไขปcญหาด าน
สิ่งแวดล อมได จรงิ 

15 

4.2 ผลงานมโีอกาสนําไปสร างรายได ในอนาคต 5 

5. การนําเสนอผลงานและการตอบ
คําถาม 
(20 คะแนน) 

5.1 สามารถนําเสนอผลงานและสื่อสารได อย�าง
น�าสนใจและเข าใจง�าย ตอบคําถามได ชัดเจน
ถูกต อง 

10 

5.2 รายงานมีความถูกต องตามรูปแบบรายงาน 5 

5.3 แผงโครงงานมีความถูกต องตามข อกําหนด 5 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


