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การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา – สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช.
SST - NSM Science Project
*****************************
1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งจะ
นาไปสู่ การพั ฒ นาประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์ อันจะส่ งผลต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
ประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วจะให้ความสาคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งปลูกฝัง
ให้ประชากรของชาติเห็นความสาคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัย สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่
สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
เยาวชนให้ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริมให้ เยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และฝึ กใช้ทั กษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
2.2 เพื่อกระตุ้น ให้ เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2.3 เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นกัน
2.4 เพื่อสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั่วประเทศ ส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดในระดับภูมิภาค ซึ่งจัด
ดาเนินการโดยศูนย์ภูมิภาคทั้งหมด 6 ศูนย์ ทั่วประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการดารงชีวิตประจาวันมากยิ่งขึ้น
4. วิธีดาเนินการ
4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่ว
ประเทศ
4.2 สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ ฯ ขอความร่ ว มมื อ ไปยั งส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และคณะ
วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ประกวดในทุกภาคของประเทศ เพื่อการดาเนินการประกวดระดับภูมิภาคในช่วง
เดือนสิงหาคม
4.3 หน่วยงานที่ดาเนินการจัดประกวดระดับภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
4.4 คณะกรรมการดาเนินการประกวดระดับภูมิภาค ดาเนินการประกวดโดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อม
ข้อเสนอโครงงานและรายงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก และตัดสินผลการประกวดในระดับภูมิภาค
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4.5 นักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือก นาโครงงานมาติดตั้งเพื่อให้ กรรมการตัดสิน และตั้ง
แสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค นักเรียนเจ้าของโครงงานที่ได้รับรางวัล
เหรียญทองทุกประเภทสาขาในระดับภูมิภาค นาโครงงานเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ เพื่อตัดสินโครงงานชนะเลิศ
ระดับ ประเทศในช่ วงประมาณเดื อนตุล าคม และโครงงานที่ ได้ รับ รางวัล เหรียญทองในระดับ มัธ ยมศึกษาตอนปลาย
(9 โครงงาน) นาโครงงานเข้าร่วมประกวด Best of the Best ของแต่ละสาขาในช่วงประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดการที่แน่นอนของแต่ละขั้นตอน ขอให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้กาหนดโดยให้สอดคล้องกับช่วงเวลา ดังนี้
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 แจ้งเรื่องเชิญชวนส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงงานไปยัง อพวช.
2 กรกฎาคม 2561
หมดเขตรับสมัครและส่งข้อเสนอโครงงาน
16 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลรอบคัดเลือก ติดตามรายละเอียดที่ www.nsm.or.th
20 - 21 สิงหาคม 2561 (ม.ต้น)
นาแผงโครงงานที่จัดทาเรียบร้อยแล้วมาติดตั้ง
22 - 23 สิงหาคม 2561 (ม.ปลาย) ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี พื้นที่แสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2561 ติดตามรายละเอียดที่ www.nsm.or.th
คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
21 สิงหาคม 2561 (ม.ต้น)
ประกาศผลการตัดสิน /รับรางวัล
23 สิงหาคม 2561 (ม.ปลาย)
ประกาศผลการตัดสิน /รับรางวัล
6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้
6.1.1 โรงเรียน / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด ควรจัดให้มีการประกวดแข่งขันมาก่อน เพื่อคัดเลือก
โครงงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การเข้าประกวด โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงาน ไปยังศูนย์ภาค ตามที่กาหนด
ไว้ในตารางหน้า 9-11 ยกเว้นกรณีการเดินทางไม่สะดวก อาจส่งผลงานไปยังศูนย์ภาคที่สะดวกในการเดินทางได้ โดยส่งได้
เพียงศูนย์เดียว และต้องแจ้งให้ศูนย์ภาคที่จังหวัดสังกัดอยู่ทราบล่วงหน้า
การแบ่งจังหวัดของแต่ละศูนย์ภาค
1) ศูนย์ภาคกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานใน
พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน 18 จังหวัด เป็นดังนี้
-กรุงเทพมหานคร
- สมุทรปราการ
- นนทบุรี
- ปทุมธานี
- พระนครศรีอยุธยา
- สุพรรณบุรี
- อ่างทอง
- ชัยนาท
- ลพบุรี
- สระบุรี
- สิงห์บุรี
- กาญจนบุรี
- นครปฐม
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- ประจวบคีรีขันธ์
2) ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด เป็นดังนี้
- ฉะเชิงเทรา
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- จันทบุรี
- ชลบุรี
- ตราด
- ระยอง
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3) ศูน ย์ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานในพื้นที่ภ าคตะวันออกเฉียงเหนือ 20
จังหวัด เป็นดังนี้
- หนองคาย
-หนองบัวลาภู
- เลย
- อุดรธานี
- กาฬสินธุ์
- นครพนม
- มุกดาหาร
- สกลนคร
- ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- ร้อยเอ็ด
- ชัยภูมิ
- นครราชสีมา
- บุรีรัมย์
- สุรินทร์
- ยโสธร
- ศรีสะเกษ
- อานาจเจริญ
- อุบลราชธานี
- บึงกาฬ
4) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวรประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด เป็นดังนี้
- ตาก
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ์
- สุโขทัย
- อุตรดิตถ์
- กาแพงเพชร
- นครสวรรค์
- พิจิตร
- อุทัยธานี
5) ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสลับหมุนเวียนประสานงานในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เป็นดังนี้
- เชียงใหม่
- น่าน
- พะเยา
- เชียงราย
- แพร่
- แม่ฮ่องสอน
- ลาปาง
- ลาพูน
6) ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เป็นดังนี้
- ชุมพร
- ระนอง
- สุราษฏร์ธานี
- ตรัง
-นครศรีธรรมราช
- พัทลุง
- กระบี่
- พังงา
- ภูเก็ต
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล
6.1.2 ศูนย์ภาคแจ้งผลการพิจารณาไปยังโรงเรียนเพื่อให้เข้าประกวดในระดับภูมิภาค
6.1.3 การประกวดใช้เกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อความเสมอภาค ศูนย์ประกวดควรเข้มงวดกับกติกา
คือ การรับสมัครไม่เกินกาหนดเวลา จานวนหน้าของเล่มรายงาน และ รูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
6.1.4 ขอให้ศูนย์ภาคจัดการประกวดในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์และจัดให้มีพิธีมอบรางวัล
6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีขั้นตอนดังนี้
6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ แจ้งโรงเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาค ให้นาโครงงานมา
ประกวดในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ โดยจัดทา
(1) รูปเล่มรายงาน 10 เล่ม
(2) ไฟล์ของรายงานตามข้อ (1) ในรูปแบบไฟล์ PDF ลงในแผ่น CD 2 ชุด
6.2.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินโครงงานฯ ระดับประเทศ
6.2.3 ดาเนินการประกวด ตัดสินและการประกาศผลโครงงานชนะเลิศระดับประเทศ ในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์แห่งชาติ
7. ประเภทของโครงงาน
7.1 โครงงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการ
ทดลองการสารวจข้อมูลงานพิสูจน์ทฤษฎีหรือชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้น
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7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดับ (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) แบ่งเป็น 3 สาขา
7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่น การสกัดด้วย
กระบวนการทางเคมี การปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมีการสร้างสมการคณิตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ
7.2.2 สาขาชี วภาพ หมายถึง โครงงานที่ ใช้ห ลั กการทางวิท ยาศาสตร์ชีว ภาพ ได้ แก่ ชีว วิท ยา สั ตววิท ยา
พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การศึกษาระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯลฯ
7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่ใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์หลายสาขา ซึ่งแสดงได้ด้วย
ชิ้นงานที่ ป ระดิษ ฐ์ ขึ้น หรื อข้อมู ล การทดลอง ได้ แก่ โครงงานวิท ยาศาสตร์สิ่ งแวดล้ อมด้านการจัดการ ด้านพลั งงาน
โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารและสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นต้น
8. การสมัคร
8.1ระดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์ส่งโครงงาน
8.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.2 จานวนนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงงาน ทั้งสองระดับ จานวนนักเรียนในโครงงาน มีได้ตั้งแต่ 1 - 3
คน อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี) มีได้มากกว่า 1 คน
8.3 ขั้นตอนการสมัครระดับภูมิภาค
8.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek พร้อมอัพโหลด บทคัดย่อ แบบข้อเสนอโครงงาน
และรายงาน ซึ่งทาขึ้นตามรูปแบบที่กาหนดไว้ในหน้า 9 - 11
8.3.2 จัดส่งรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่กาหนด จานวน 5-10 เล่ม พร้อมแผ่น CD 2 ชุด ซึ่งบรรจุไฟล์ของ
รายงานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยให้จัดส่งไปที่ อพวช.
8.3.3 เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมด ศูนย์ภาคจะพิจารณาโครงงาน จากนั้นจึงแจ้งผลและรายละเอียดในการประกวด
ให้ทราบ
9. สถานที่ดาเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด
9.1 ระดับภาค จัดขึ้นตามศูนย์ภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย์ เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่
ละศูนย์ภาค ดังนี้
ภาค
ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์ / โทรสาร
ศูนย์ภาคเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์
อ.สันทราย
Tel 053-873818
ตอนบน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ Fax 053-873827
ศูนย์ภาคเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์
อ.เมือง
Tel 055-963130
ตอนล่าง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก Fax 055-963113
ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์
อ.เมือง
Tel 043-202372
เฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น Fax 043- 202371
ศูนย์ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์
อ.หาดใหญ่
Tel 074-288114
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
Fax 074- 446926
ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์
อ.เมือง
Tel 038-103157
มหาวิทยาลัยบูรพา
จังหวัดชลบุรี
Fax 038-745847
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ศูนย์ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์
ต.คลองห้า
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ.คลองหลวง
จ. ปทุมธานี

Tel 02-5644440-59
Fax 02-564-4440
Tel 02- 577-9999
Fax 02- 577-9990

หมายเหตุ *ศูนย์ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสลับหมุนเวียนสถาบันละ 1 ปี กับ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ในปีพ.ศ. 2561 จัดที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
9.2 ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้รับผิดชอบโดย
9.2.1 จัดการประกวดในระดับประเทศ ในค่ายเวทีนั กวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ สอบถามรายละเอียดได้ที่
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 02 - 218-5245, 02 – 252-7987 โทรสาร 02 - 252-4516
9.2.2 รายละเอียดการเตรียมงานดูเพิ่มเติมในข้อ 6.2
10. รางวัล
ระดับภูมิภาค ในแต่ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน
 รางวัลสาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญเงิน 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 1,500 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 4 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 1,000 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร (จานวนรางวัลไม่เกิน 10% ของจานวน
โครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละสาขา)
 รางวัลสาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญเงิน3สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 2,500 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 1,500 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร (จานวนรางวัลไม่เกิน 10% ของจานวนโครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดใน
แต่ละสาขา)
 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงานที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ โครงงานที่ได้เหรียญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเข้าประกวด
รอบระดับประเทศในค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ระดับประเทศ ในแต่ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน
 รางวัลสาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 1 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ15,000 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญเงิน 3 สาขาๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 เงินสนับสนุนรางวัล รางวัลละ 9,000 บาท และเกียรติบัตร

6

- รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 สาขา ๆ ละ 6 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 4,500 บาท และเกียรติบัตร
 รางวัลสาหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เหรียญทอง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญเงิน 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 16,000 บาท และเกียรติบัตร
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000 บาท และเกียรติบัตร
- รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 สาขา ๆ ละ 9 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 6,000 บาท และเกียรติบัตร
 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงานที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ: นักเรียนเจ้าของโครงงานที่ได้เหรียญทองทั้ง 3 สาขา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแข่งขันรอบ Best of
the Best ในงาน วทท. เพื่อชิงรางวัลโล่พระราชทานและจะรับโล่ในปีถัดไป
11. การตัดสิน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.1 ภาพรวมของโครงงาน
 ริเริ่มสร้างสรรค์
- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา (เป็นการดัดแปลงจากผู้ที่เคย
ทามาก่อน หรือการคิดขึ้นใหม่)
- การออกแบบการทดลอง (เป็นการดัดแปลงจากที่ผู้อื่นเคยทามาก่อนหรือการคิดขึ้นใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีการ
วัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้า การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์
เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคล้องกับปัญหา)
 การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)
- การสังเกตที่นามาสู่ปัญหา
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
- การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง
- การทาการทดลอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
 การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
- การใช้หลักการทางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหาโดยมีความเข้าใจอย่างดี
- การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึงเป็นอย่างดี
 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ
- การบันทึกข้อมูลมีเพียงพอต่อเนื่องและเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถ้วน ความมานะบากบั่น
- ความตั้งใจจริงในการทาการทดลอง
 คุณค่าของโครงงาน
- ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และ/หรือประโยชน์ในด้านการแก้ปัญหาของสิ่งแวดล้อม สังคม
 การนาเสนอรายงาน (ดูรายละเอียดในข้อ 11.2)
11.2 ภาพรวมของรายงาน (จานวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า รวมภาคผนวกอีกไม่เกิน 5 หน้า) ในการเขียน
รายงานในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้เนื้อหากระชับเท่าที่จาเป็น ขอให้นักเรียนเขียนส่วนผลการทดลองและอภิปรายผล
ให้ละเอียดชัดเจน
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 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม
-ครอบคลุมหัวข้อที่สาคัญ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามลาดับ (บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ
บทน า เอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง อุ ป กรณ์ แ ละวิ ธี ก ารทดลอง ผลการทดลองและการ อภิ ป รายผล สรุ ป ผล
เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวก)
 การนาเสนอข้อมูล
-ในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัดและชัดเจน ไม่ควรมีความซ้าซ้อนของ
การนาเสนอ เช่น การเสนอในรูปแบบตาราง ก็ไม่ควรมีกราฟที่เป็นข้อมูลเดียวกันแสดงอีก
- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีหรือไม่ เช่น ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 การใช้ภาษาและคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์
- ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่สาคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 การอภิปราย
- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมีผู้รายงานไว้ในการศึกษา
คล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกันมีข้อเสนอแนะหรือสมมุติฐานสาหรับการศึกษาทดลองต่อไป
 การสรุปผลการทดลอง
- สรุปผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ โดยเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ
 การอ้างอิง
วิธีการอ้างอิง
- ควรทาให้ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งมี 2 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
- แบบที่อ้างอิงด้วยชื่อ จะตามด้วย ปี เช่น “จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (2532) พบว่า………..”
- แบบที่ อ้ า งด้ ว ยระบบตั ว เลข ซึ่ งจะเรี ย งล าดั บ การอ้ างอิ งก่ อ นหลั ง เช่ น “จากรายงานที่ เกี่ ย วกั บ การสกั ด
คลอโรฟิลล์จาก สาหร่าย (1) ของธวัชชัย สันติสุข1พบว่า ……….”
เอกสารอ้างอิง
- แบบที่อ้างอิงด้วยชื่อ ปี เช่น ธวัชชัย สันติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย: อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต” หน้า 81 - 90, กรุงเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
- แบบที่อ้างอิงด้วยระบบตัว เลข เช่น 1. ธวัชชัย สั นติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย: อดีต
ปัจจุบัน และ อนาคต” หน้า 81 – 90, กรุงเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
11.3 การจัดแสดงโครงงาน
 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานต้องเหมาะสมกับสถานที่จัดแสดงและเวลาแสดง
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนาเสนอข้อมูล และการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน ความสามารถในการ
จัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบของโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความ
สนใจ (conceptual idea, concise and attractive)
 ความประณีตสวยงาม
การจัดทาโปสเตอร์ให้มีความสวยงาม ประณีต สะอาด ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้ให้เหมาะสม การจัดวางโครงงาน
เหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ ดังรายละเอียดที่กาหนดไว้ในหน้า 8 มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน
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11.4 การอภิปรายปากเปล่า
 การนาเสนอ
นาเสนอโครงงานต่อกรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสาคัญ ของโครงงานในช่วงเวลา ไม่เกิน 4 นาที โดย
ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้
- ความสาคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- วิธีการดาเนินงานโดยย่อ
- ผลการทดลอง
 การตอบปัญหา
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
12. งบประมาณ
งบประมาณการดาเนิ น การประกวด ได้ รับ การอุด หนุ น จากกระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
13. การประเมินผล
- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์และนิทรรศการที่นักเรียนส่งเข้าประกวด
- จากการนาเสนอและการตอบคาถามแบบปากเปล่าโดยนักเรียนที่เข้าประกวด
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประกวดเป็ น การส่ งเสริ ม และการกระตุ้ น ให้ เยาวชนหั น มาสนใจ ค้ น คว้า หาความรู้จ ากการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นอกเหนื อจากมีสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจจะนาไปประยุกต์ในชีวิตประจาวันแล้ว
ยังเป็นการนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันโดยปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชน
ของชาติตระหนักถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี
การทาแผงสาหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์
*****************************
ให้ใช้ไม้อัด/แผ่นบอร์ด ทาตามขนาดกาหนด ดังนี้
แผ่น ก 1 ขนาด 60 ซ.ม. X 100 ซ.ม.
แผงแสดงที่เกินจากขนาด
แผ่น ข ขนาด
120 ซ.ม. X 100 ซ.ม.
ที่กาหนดจะถูกหักคะแนน
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทามุมฉากกับแผ่นกลาง
อุปกรณ์อื่นที่นามาสาธิต อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้ใช้พื้นที่ยื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่
เกิน 60 ซ.ม.
หมายเหตุ - แผง
ของโครงงาน
 ทุกโครงงานต้อง
ทดลองมาแสดง

สาหรับแสดงกิจกรรม
วิทยาศาสตร์
นาสมุดบันทึกข้อมูลการ
ด้วย
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รูปแบบข้อเสนอโครงงาน
(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16point)
เรื่อง ………………………………………………………...…………………………………………………….………….…..…........…...…….
โดย 1. …………………………………………………………………………………………………………………………….....…......………
2. ………………………………………………………….…………………………………………………………………..........….………
3. ……………………………………………………..……………….…………………………………………………………....……..…...
โรงเรียน…………………………………………………..…………………………………………………………………………….....…….……
1. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่นาไปสู่เรื่องของโครงงานนี้ว่ามีมูลเหตุจูงใจหรือมีแรงบันดาลใจจากอะไร มี
แนวคิดมาจากไหน อย่างไร)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นามาใช้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. วัตถุประสงค์
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. แผนการดาเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะทาโครงงานนี้เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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รูปแบบบทคัดย่อ
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point)
ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงงาน................................................................................................................................................................
ชื่อนักเรียน …………………………………………..…………………………………………………………..….………….……………….....
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา …………………………………………………………………………………………………………………….….……....
โรงเรียน…………………………………………………………………….……………………………………………………………………....……
ที่อยู่............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์……………………………………….….………….. โทรสาร ……………………..……………………………………….……………
ระยะเวลาทาโครงงาน ตั้งแต่…………………………………………….……………………..….……………………...………
ส่วนที่ 2 เนื้อความบทคัดย่อ
บทคัดย่อ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ให้จัดทาบทคัดย่อเป็นภาษาไทยซึ่งควรมีรายละเอียดดังนี้
- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีดาเนินการโดยสังเขป
- ผลของการศึกษาค้นคว้า การเสนอคาตอบให้แก่ปัญหาที่ศึกษาค้นคว้า หรือการค้นพบ
- ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประเด็นหลัก (ถ้ามี)
************************************************
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รูปแบบรายงาน
(กระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point)
กั้นหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 นิ้ว single line spacing
ปกนอก เรื่อง …………………………………………………...........................................................................................…………..
โดย 1 …………………………………………………………...........................................................................................…………
2 …………………………………………………………...............……………………………………………………………..………..
3 ……………………………………………………………………………….……………………………...............…………………..
โรงเรียน………………………………………………………………………............……………………………………………………………….
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน................................................................
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ .............เดือนสิงหาคม พ.ศ. .................
ปกใน เรื่อง ………………………………………………………………................…………………………………………………….………
โดย 1…………………………………………………………………………………………………………….….............………………….
2…………………………………………………………………......................................................................................…………….
3……………………………………………………………………….............…………………………………………………….…….
อาจารย์ที่ปรึกษา 1……………………………………………………………………………………………………………........……….….....
ที่ปรึกษาพิเศษ 1…………………………………………………………………………………………………...........……………..……….
2………………………………………………………………....................................................................……………...….
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนา
ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
บทที่ 4 ผลการทดลองและอภิปรายผล
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง
เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ไม่เกิน 5 หน้า
รายชื่อผู้ร่วมทาโครงงาน (ชื่อไม่ซ้ากับเจ้าของโครงงานในหน้าปก)ไม่เกิน 3 คน
หมายเหตุ 1. โปรดจัดทารายงานตามรูปแบบโดยเคร่งครัด
- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว
- ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point กั้นหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 นิ้ว
- บทคัดย่อ - บทที่ 5 รวมความยาวไม่เกิน 15 หน้า อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า รายงานฉบับใด
ที่มีความยาวเกินกว่าที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน
- จานวนรายงานที่ส่งในระดับภูมิภาคคือ 5-10 ชุด (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภาค) สาหรับโครงงานที่
ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคให้จัดทาเพิ่มอีก 10 ชุด เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ
2. อาจารย์ที่ปรึกษาของโครงงานมีเพียง 1 ท่าน หากเกินที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน
3. อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษมีได้มากกว่า 1 ท่าน

