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หลักเกณฑก์ารประกวด 
 โครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที ่ประจ าปีงบประมาณ 2563  
  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 
1. ระดับการแข่งขัน ส าหรับนักศึกษา กศน. ทุกระดับ 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
2.1 จ านวนผู้เข้าประกวดเป็นนักศึกษา กศน. ทีมละ 3 คน (รวมทีมต่างระดับการศึกษาได้) 
2.2 ครูที่ปรึกษาจ านวน 1-2 คน 
2.3 ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยมีการลงนามรับรองในใบสมัคร 
2.4 ส าหรับผู้เข้าประกวดระดับประเทศ ต้องเป็นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับพื้นที่  ที่จัดโดย

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ 

3. รางวัล 
3.1 ระดับพ้ืนที่ ดังนี ้

รางวัลชนะเลิศ                  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวัลชมเชย    จ านวน 2 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

3.2 ระดับประเทศ ดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ    จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 12,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตัร   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ   9,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตัร        
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ านวน 1 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวัลชมเชย   จ านวน 16 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 

4. ก าหนดการ 
4.1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครทีมท่ีมคีวามประสงค์ส่งทีมเข้าร่วมประกวด  

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 และจะด าเนินการประกวดในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยจะคัดเลือกทีม 
ที่ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต  
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การประกวด ก าหนดการ และใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา (http://www.ay-sci.go.th/aynew) 

4.2 สถานศึกษาท่ีส่งทีมเข้าร่วมประกวด ส่งใบสมัครและรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงานแต่ละทีม โครงงานละ   
5 เล่ม ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (ยึดวันประทับตรา
ไปรษณีย์) หากไม่ส่งตามที่ก าหนดถือว่าไม่เข้าร่วม  

4.3 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับสลากล าดับในการน าเสนอผลงานของแต่ละทีมหลังปิดรับสมัคร 
4.4 เพื่อความสะดวกในการให้คะแนนของคณะกรรมการ และจะประกาศผลการจัดล าดับพร้อมแผนผังที่ตั้งโต๊ะ 

แสดงผลงานทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 30 กรกฎาคม 256 
4.5 น าผลงานและแผงโครงงานไปจัดแสดงเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่  4 สิงหาคม 2563  

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
4.6 คณะกรรมการประเมินผลงาน โดยผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจ าโต๊ะน าเสนอผลงานเพื่อน าเสนอด้วยวาจาและ 

ตอบค าถามจากคณะกรรมการเพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4.7 ประกาศผล/มอบรางวัล โดยค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
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ข้อก าหนดต่าง ๆ  
      5.1 ข้อก าหนดผลงาน 

 เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย  
 5.2 ข้อก าหนดรูปแบบรายงาน 

 หน้าปก 
ให้ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีอะไรก็ได้ สามารถก าหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษร รวมถึง 

ออกแบบองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของหน้าปกได้เองโดยอิสระ แต่ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ปรากฏอยู่ส่วนล่างของปกด้วย 
 

รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภท
การจัดการขยะมลูฝอย 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนที่ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
                     ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

 เน้ือหารายงาน 
ตัวอักษรในรายงาน ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point พิมพ์ลงบนกระดาษ  

A4 สีขาว พิมพ์หน้าเดียว สามารถก าหนดระยะกั้นหน้าและการเว้นขอบได้เอง ในส่วนของเนื้อหาตั้งแต่บทน าจนถึงสรุปผลการ
ทดลองต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า และมีล าดับรูปเล่มรายงานครอบคลุมประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้   

 

ส่วนหน้า 
ปกหน้า 

กระดาษรองปก A4 สีขาว 
ปกใน 

บทคัดย่อ 
(เป็นข้อความโดยสรุปของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สั้น ได้ใจความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ A4 ) 

กิตติกรรมประกาศ 
(เป็นส่วนแสดงความขอบคุณบุคคล หนว่ยงาน สถาบันที่ให้ความช่วยเหลือ สนบัสนุน ให้ความรู้และค าแนะน า) 

สารบัญ 
สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

ส่วนเน้ือหา (ไม่เกิน 20 หน้า) 
บทน า 

(ระบุที่มาและความส าคัญ โดยอธิบายเหตุผลที่เลือกท าโครงงาน เช่น โครงงานมีที่มาอยา่งไร ปัญหาที่สนใจคืออะไร 
และมีความส าคัญอย่างไร, ก าหนดจุดประสงค์, สมมติฐาน (ถ้ามี), ตัวแปร (ถ้าม)ี 

นิยามศัพท์เฉพาะ (ถา้มี), นิยามเชิงปฏิบตัิการ (ถ้ามี), ขอบเขตการศึกษา, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 

เอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง 
(เป็นผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทีท่ าโครงงาน มีผู้เคยท าการศึกษามากอ่นหรือไม่ ถ้ามีได้ผลอย่างไร 

และต้องใช้องค์ความรู้ ทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกีย่วขอ้งกับการท าโครงงานนั้นอะไรบ้าง) 

อุปกรณ์และวิธีการศกึษา 
(ระบุวัสดุอุปกรณ์ วิธกีารและล าดับขั้นตอนการท าโครงงาน) 

ผลการศึกษา 
(เป็นข้อค้นพบจาการศึกษา ผลการทดลอง หรือผลการประดิษฐ์) 

สรุปผลและอภปิรายผล 
(เป็นการสรุปการศึกษาของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่  

อย่างไร (ถ้ามี) และอภิปรายผลที่ได้ว่ามคีวามสอดคล้องกับเอกสาร/ทฤษฎี/หลกัการที่เกีย่วขอ้งที่ศึกษามาอย่างไร 
โดยอาจมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์และประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป) 

 



ส่วนอ้างอิง 
บรรณานุกรม 

(ระบุแหล่งที่มาของโคตรงงานตามหลักการอ้างอิงที่ถูกตอ้ง เช่น รูปแบบ APA  
รูปแบบฮาร์เวิร์ด (Harvard Style) และรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นต้น) 

ภาคผนวก (ถ้ามี ต้องไม่เกิน 5 หน้า) 
กระดาษรองปก A4 สีขาว 

ปกหลัง 
       

 โดยให้จัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  
จ านวน 5 เล่ม ภายในวันที ่27 กรกฎาคม 2563 (ยึดวันประทับตราไปรษณีย์) เพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนในส่วนของ
รายงานก่อนวันน าเสนอผลงาน หากเลยก าหนดจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้ 
 5.3 ข้อก าหนดการจัดท าแผงโครงงานและการจัดแสดงผลงาน 

 ขนาดแผงโครงงาน 
แผ่น ก   ขนาด 60 ซม. x 60 ซม. 

 แผ่น ข  ขนาด 60 ซม. x 120 ซม. 
 แผ่น ค  ขนาด 60 ซม. x 60 ซม.   
 

 
 
 
 
 

 การตกแต่ง 
o ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งแผงโครงงานได้ตามอิสระแต่อยู่ภายในกรอบขนาดที่ก าหนด 
o ผู้จัดเตรียมโต๊ะขนาด 75 ซม. X 150 ซม. จ านวน 1 ตัว และให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียม

อุปกรณ์ในการตกแต่งประกอบการน าเสนอมาเอง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ริบบิ้น ดอกไม้ ฯลฯ 

 พื้นที่จัดแสดงผลงานของโครงงานแต่ละทีม 
o ก าหนดให้อยู่ในพ้ืนท่ีขนาด 2 เมตร X 2 เมตร (หากจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิม่เตมิ ให้จัดแสดง

ภายนอกอาคารหรือนอกเต็นท์ และแจ้งผูจ้ัดก่อนวันประกวดอย่างน้อย 7 วัน) 
 5.4 ข้อก าหนดการน าเสนอผลงาน 

 ผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจ าโต๊ะน าเสนอผลงานเพื่อน าเสนอด้วยวาจาไม่เกิน 7 นาท ี
และตอบค าถามจากคณะกรรมการประมาณ 3 นาที เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 สงวนสิทธ์ิให้เฉพาะนักศึกษาผู้เข้าประกวด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในพ้ืนท่ี
ประกวดที่ก าหนดไว้เท่าน้ัน 

 ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเปน็สิ้นสุด 

5. เกณฑ์การตัดสิน  
1) ความคิดสร้างสรรค์         20 คะแนน 
2) การตอบโจทย์ปัญหา และประโยชน์การน าไปใช้     30 คะแนน 
3) การออกแบบเชิงวิศวกรรม และความเป็นไปได้ในการน าไปผลิตเพื่อใช้งานจริง 20 คะแนน  
4) การค านึงถึงแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม       10 คะแนน 
5) การน าเสนอผลงาน และการตอบค าถาม     20 คะแนน 

                                รวม   100 คะแนน 
 

แผ่น ก แผ่น ข แผ่น ค 

120 ซม. 60 ซม. 60 ซม. 

 60 ซม. 60 ซม. 

หน้า 3 



                                                                          หน้า 4 
รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน 

 
รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน คะแนนรวม 

1) ความคิดสร้างสรรค์    1.1 มีคอนเซปท์ท่ีชัดเจน และตรงกับโจทย์ของการ
ประกวด  
      ในการออกแบบช้ินงาน 

5 20 

1.2 แนวความคิดของผลงานมีความแปลกใหม ่
      ในเชิงนวัตกรรมด้านสิ่งแวดลอ้ม 

5 

1.3 มีการบูรณาการแนวความคดิ STEM ในการออกแบบ   
      ผลงาน 
 

10 

2) การตอบโจทย์ปัญหา และ
ประโยชน์การน าไปใช้ 

2.1 สามารถตีโจทย์ปัญหาได้อยา่งชัดเจน 6 30 
2.2 ผลงานมคีวามเหมาะสมกับผูใ้ช้กลุ่มเป้าหมาย 6 
2.3 ผลงานสามารถน าไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ปัญหา 
      ตามที่ต้องการได ้

8 

2.4 สามารถน าผลงานไปต่อยอด เพื่อเป็นต้นแบบในการ 
      ใช้งานต่อไปได ้
 

10 

3) การออกแบบเชิงวิศวกรรม 
และความเป็นไปได้ในการน าไป
ผลิตเพื่อใช้งานจริง 

3.1 ผลงานท่ีน าเสนอมีแบบและดไีซด์ที่เหมาะสม 5 20 
3.2 ผลงานสามารถน าไปผลติเพือ่ใช้งายจริงได้ 10 
3.3 มีการน าเสนอวัสดุและโครงรา่งของช้ินงาน 
      อย่างละเอียดและเห็นภาพไดชั้ดเจน 
 

15 

4) การค านึงถึงแนวคิดด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ผลงานท่ีน าเสนอสามารถตอบโจทย์ปัญหา 
     ด้านสิ่งแวดล้อม (การจดัการขยะ) 
 

10 10 

5) การน าเสนอผลงาน และการ
ตอบค าถาม 

5.1 สมารถน าเสนอผลงานและสือ่สารได้อย่างน่าสนใจ 
      และเข้าใจง่ายตอบค าถามไดชั้ดเจนถูกต้อง 

8 20 

5.2 ส่วนประกอบของรายงานมีความถูกต้อง ตามรูปแบบ 
      รายงาน 

6 

5.3 แผงโครงงานมีความถูกต้องตามข้อก าหนด และ 
      น่าสนใจ 
 

6 

รวมคะแนน 100 
 


