
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ประเภทนวัตกรรมจากขยะ 

สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 
วันที่  15  กรกฎาคม  2564 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
 

********************************************************************************** 

คุณสมบัติของผู้เขา้ประกวด  
1. เป็นนักศึกษา กศน. ทุกระดับ (ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)  
2. จำนวนผู้เขา้ประกวด ทีมละ 3 คน (รวมทีมต่างระดับได้)  
3. ครูที่ปรึกษาจำนวน 1 – 2 คน 
4.  ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยมีการลงนาม

รับรอง ในใบสมัคร  

เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป  
1. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับสลากลำดับในการนำเสนอผลงานของแต่ละทีมหลังปิดรับสมัคร 
2. คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจำโต๊ะนำเสนอผลงาน เพ่ือนำเสนอ   

ด้วยวาจาไม่เกิน 7 นาที และตอบคำถามจากคณะกรรมการประมาณ 3 นาที เพ่ือให้คะแนนตามเกณฑ์        
ที่กำหนด  

3. สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะนักศึกษาผู้เข้าประกวด คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง       
อยู่ในพื้นท่ีประกวดที่กำหนดไว้เท่านั้น  

4. ประกาศผล/มอบรางวัล โดยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด  
 

รายละเอียดของรางวัล 
1. ทีมท่ีชนะลำดับที่ 1, 2 และ 3 และชมเชย (รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล) 

รางวัลชนะเลิศ      3,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ๒,000 บาท  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑,000 บาท  
รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวลัๆ ละ      500 บาท  

- สถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตร   
- ครูที่ปรึกษา และนักศึกษาได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 

 
2. ทีมท่ีไม่ได้รับรางวัล สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และนักศึกษาได้รับเกียรติบัตร 

 
 
 
 
 

 



เงื่อนไขการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ประจำปี 2564 

1. ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ต้องเดินทางไปเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์       
เพ่ือการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์       
เพ่ือการศึกษานครพนม สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ จำนวน 3,000 บาท และ
ต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 6 เล่ม ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษานครพนม ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณีย์) หากไม่ส่งตามที่
กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

2. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม กลุ่มส่งเสริมและ
บริการ โทร. 042 - 530747  โทรสาร. 042 - 530781 หรือทาง e - mail : nkpsci@hotmail.com  
มือถือ 084 – 7997168  นายพงษ์ศักดิ์  ดอนขวา  และ 098 - 1982782 นางสาวฑติาพร  ฝ่ายอินทร์ ผู้ประสานงาน 
 

ข้อกำหนดต่าง ๆ  
ข้อกำหนดผลงาน  

เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ  
 

ข้อกำหนดรูปแบบรายงาน 
1. หน้าปก  
  ให้ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีอะไรก็ได้สามารถกำหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษร 

รวมถึงออกแบบ องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของหน้าปกได้เองโดยอิสระ แต่ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ปรากฏอยู่
ส่วนล่างของปกด้วย  

 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเภทนวัตกรรมจากขยะ 
ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ณ ศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
 

2. เนื้อหารายงาน  
ตัวอักษรในรายงาน ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point พิมพ์ลงบนกระดาษ 

A4 สีขาว พิมพ์หน้าเดียว สามารถกำหนดระยะกั้นหน้าและการเว้นขอบได้เอง แต่ในส่วนของเนื้อหา ตั้งแต่  
บทนำจนถึงสรุปผลการทดลองต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า และมีลำดับรูปเล่มรายงานครอบคลุม
ประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 

mailto:nkpsci@hotmail.com


ส่วนหน้า  
ปกหน้า  

กระดาษรองปก A4 สีขาว  
ปกใน  

บทคัดย่อ  
(เป็นข้อความโดยสรุปของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สั้น ได้ใจความชัดเจน ครอบคลุมเน้ือหาสำคัญ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 

กิตติกรรมประกาศ  
(เป็นส่วนแสดงความขอบคุณบุคคล หน่วยงาน สถาบันท่ีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความรู้และคำแนะนำ)  

สารบัญ 
สารบัญตาราง (ถา้มี)  
สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

ส่วนเนื้อหา (ไม่เกิน 20 หน้า)  
บทนำ 

(ระบุท่ีมาและความสำคัญ โดยอธิบายเหตุผลท่ีเลือกทำโครงงาน เช่น โครงงานมีท่ีมาอย่างไร ปัญหาท่ีสนใจคืออะไร และมีความสำคัญ   
อย่างไร, กำหนดจุดประสงค์, สมมติฐาน (ถ้ามี), ตัวแปร (ถ้ามี), นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี),                 

ขอบเขตการศึกษา, ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ)  
เอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง  

(เป็นผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทำโครงงาน มีผู้เคยทำการศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้ามีได้ผลอย่างไร และต้องใช้องค์ความรู้ 
ทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำโครงงานน้ันอะไรบ้าง)  

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา  
(ระบุวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและล าดับขั้นตอนการทำโครงงาน)  

ผลการศึกษา 
(เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา ผลการทดลอง หรือผลการประดิษฐ์) 

สรุปผลและอภิปรายผล  
(เป็นการสรุปการศึกษาของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ การทดลองเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้หรือไม่อย่างไร          
(ถ้ามี) และอภิปรายผลท่ีได้ว่ามีความสอดคล้องกับเอกสาร/ทฤษฎี/หลักการท่ีเกี่ยวข้องท่ีศึกษามาอย่างไร โดยอาจมีข้อเสนอแนะ     

สำหรับการศึกษาท่ียังไม่สมบูรณ์และประเด็นท่ีควรศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป) 

ส่วนอ้างอิง  
บรรณานุกรม  

(ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลตามหลักการอ้างอิงท่ีถูกต้อง เช่น รูปแบบ APA รูปแบบฮาร์เวิร์ด (Harvard Style) และรูปแบบ              
แวนคูเวอร์  (Vancouver Style) เป็นต้น  

ภาคผนวก (ถ้ามี ต้องไม่เกิน 5 หน้า)  
กระดาษรองปก A4 สีขาว  

ปกหลัง 

 
โดยให้ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจัดส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ไปที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครพนม โครงงานละ 4 เล่ม ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณีย์) เพ่ือให้
คณะกรรมการให้คะแนน ในส่วนของรายงานก่อนวันนำเสนอผลงาน หากเลยกำหนดจะไม่มีคะแนนในส่วนนี้ 

  



3. ข้อกำหนดการจัดทำแผงโครงงานและการจัดแสดงผลงาน  
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  

- ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งแผงโครงงานได้ตามอิสระแต่อยู่ภายในกรอบขนาด
ที่กำหนด   

- ผู้จัดเตรียมโต๊ะขนาด 75 x 150 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว และให้ผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมอุปกรณใ์นการตกแต่งประกอบการนำเสนอมาเอง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ริบบิ้น ดอกไม้ ฯลฯ   

 
พื้นที่จัดแสดงผลงานของโครงงานแต่ละทีม  

กำหนดให้อยู่ในพ้ืนที่ขนาด 2.5 เมตร x 2.5 เมตร หากจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เพ่ิมเติม            
ให้จัดแสดงภายนอกอาคาร หรือนอกเต้นท์โดยผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ิมเติมมาเอง 

 
4. เกณฑ์การให้คะแนน  

1. ความคิดสร้างสรรค์        20 คะแนน   
2. การตอบโจทย์ปัญหา และประโยชน์ในการนำไปใช้งาน    20 คะแนน  
3. การออกแบบเชิงวิศวกรรมและความเป็นไปได ้

ในการนำไปผลิตเพื่อใช้งานจริง       20 คะแนน  
4. การคำนึงถึงแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม      20 คะแนน  
5. การนำเสนอผลงานและการตอบคำถาม     20 คะแนน  

  

รวม  100  คะแนน  
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน 

 

รายการประเมิน  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนน  คะแนนรวม 

1. ความคิดสร้างสรรค์  1.1 มีแนวคิดสร้างสรรค์  10  20 

1.2 มีความคิดรวบยอด (Concept) ที่ชัดเจนและ 
ตรงกับโจทย์ 

10 

2. การตอบโจทย์ปัญหา และ 
ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน 

2.1 สามารถตีโจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่าง 
ชัดเจน 

5  20 

2.2 ผลงานมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ 
ของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย 

10 

2.3 ผลงานสามารถนำไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ 
ปัญหาตามที่ต้องการได้ 

5 

3. การออกแบบเชิงวิศวกรรม 
และความเป็นไปได้ในการนำไป 
ผลิตเพ่ือใช้งานจริง 

3.1 มีการออกแบบชิ้นงานที่เป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน คุ้มค่า   
และลดปริมาณขยะ 

5  20 

3.2 มีการนำเสนอวัสดุ และโครงร่างของชิ้นงาน 
อย่างละเอียด และเห็นภาพได้ชัดเจน 

5 

3.3 มีการบูรณาการแนวคิด STEAM  5 

3.4 ผลงานสามารถนำไปผลิตและใช้งานได้จริง  5 

4. การคำนึงถึงแนวคิดด้าน  
สิ่งแวดล้อม 

4.1 ผลงานที่นำเสนอสามารถแก้ไขปัญหา           
ด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง 

15  20 

4.2 ผลงานมีโอกาสนำไปสร้างรายได้ในอนาคต  5 

5. การนำเสนอผลงานและ
การตอบคำถาม 

5.1 สามารถนำเสนอผลงานและสื่อสารได้อย่าง
น่าสนใจและเข้าใจง่าย ตอบคำถามได้ชัดเจนถูกต้อง 

10  20 

5.2 รายงานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายงาน  5 

5.3 แผงโครงงานมีความถูกต้องตามข้อกำหนด  5 

รวมคะแนน  100 



5. เกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของทีมเข้าร่วมประกวด และการส่งใบสมัคร  
1. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยระบุคำนำ     

หนา้ชื่อ พร้อมพิมพ์ชื่อ - สกุล ให้ชัดเจนและถูกต้อง เพ่ือสะดวกแก่การจัดพิมพ์เกียรติบัตร 
2. ทุกทีมที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดลงนามรับรองคุณสมบัติ        

ของผู้เข้าประกวดในใบสมัคร  
3. หากทีมใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าประกวด หรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาแจ้งรายชื่อ   

อย่างช้าก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 
4. สามารถส่งใบสมัครและรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภท

นวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษา กศน. จำนวน 4 ชุด ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือตามวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (หากพ้นกำหนดนี้ถือว่า        
ไม่เข้าร่วมการประกวด) ส่งใบสมัครมาที่ กลุ่มส่งเสริมและบริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 
355 ม.6 ถ.นครพนม – นาแก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 หรือส่งทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์  : nkpsci@hotmail.com   
 

mailto:nkpsci@hotmail.com


กำหนดการ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  ประเภทนวัตกรรมจากขยะ 
สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 

วันที่  15  กรกฎาคม  2564 
ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

 

เวลา กิจกรรมและพิธีการ สถานที่ 

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. รายงานตัว / ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ / พิธีเปิด 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม 

๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าประจำบูทของตัวเอง         

เพ่ือเตรียมความพร้อม 

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๐.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น. เริ่มประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการ

เยี่ยมชมโครงงาน (ตามลำดับการนำเสนอ)         

ผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงาน 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการเยี่ยม

ชมโครงงาน (ตามลำดับการนำเสนอ)                

ผู้เข้าประกวดทุกทีมนำเสนอผลงาน (ต่อ) 

๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๑๕ น. – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน / ประกาศผลการ

แข่งขัน ให้เหตุผลการตัดสิน / ให้ข้อเสนอแนะ

โครงงานของแต่ละทีม 

๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. มอบเกียรติบัตร / พิธีปิด 

 

หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 



 

แบบตอบรับเข้าร่วมประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  ประเภทนวัตกรรมจากขยะ 

สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2564 
วันที่  15  กรกฎาคม  2564 

ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
 
 

ชื่อสถานศึกษา ................................................................................................................................................. ...... 
ที่อยู่ ............................................................................................................................. ........................................... 
โทรศัพท์............................................................................................................................. ...................................... 
 

ชื่อโครงงาน  .........................................................................................................................................................  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 
๑   
๒   
๓   

ครูที่ปรึกษา 
๑   
2   

 

ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

๑    

๒    

๓    
 

คำรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 

 ข้าพเจ้า........................................................................... ยินดีอนุญาตให้นักศึกษาและครูผู้ฝึกสอนข้างต้น
เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับพ้ืนที่      
และหากได้รับคัดเลือกในระดับภูมิภาค ยินดีสนับสนุนให้ เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ โดยจะถือปฏิบัติ
ตามกติกาการสมัครเข้าร่วมประกวดทุกประการ                                                                   

       ลงชื่อ........................................................(ผู้รับรอง) 
                       (............................................................) 

 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                       วันที่..................................................... 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ          

๑. กรณุาส่งแบบตอบรับฉบับนี้ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม ๒๕๖4  ทางโทรศัพท์. ๐๔๒ – ๕๓๐๗๔๘ ,  โทรสาร. ๐๔๒ - ๕๓๐๗๘๑  ,  
   e – mail : nkpsci@hotmail.com  

๒. สอบถามข้อมลูเพิ่มเติม : นายพงษ์ศักด์ิ  ดอนขวา  โทร. 084 - 7997168  และ นางสาวฑิตาพร  ฝ่ายอินทร์ โทร. 098 - 1982782  
๓. กำหนด ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 4 เล่ม ส่งไม่เกนิวันที ่13 กรกฎาคม ๒๕๖4 
๔. กรุณาเขียนคำนำหน้านาม ชือ่และนามสกลุ ตัวบรรจง และตรวจสอบก่อนส่งแบบตอบรับ เพ่ือสะดวกในการจัดพิมพ์เกียรติบัตร 

 

 


