กำหนดกำร
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจำกขยะ
สำหรับนักศึกษำ กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 รูปแบบ On-site
วันที่ 21 กรกฎำคม 2565
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
เวลำ

กิจกรรมและพิธีกำร

๐๘.๐๐ น. - ๐8.3๐ น.

รายงานตัว / ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ / พิธีเปิด

๐8.3๐ น. - ๐9.0๐ น.

ผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าประจาบูทของตัวเอง
เพื่อเตรียมความพร้อม

09.00 น. - ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการ
เยี่ยมชมโครงงาน (ตามลาดับการนาเสนอ)
ผู้เข้าประกวดนาเสนอผลงาน

๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. - ๑6.00 น.

เริ่มประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการ
เยี่ยมชมโครงงาน (ตามลาดับการนาเสนอ)
ผู้เข้าประกวดนาเสนอผลงาน (ต่อ)

๑6.00 น. - ๑6.30 น.

คณะกรรมการรวบรวมคะแนน / ประกาศผลการ
แข่งขัน ให้เหตุผลการตัดสิน / ให้ข้อเสนอแนะ
โครงงานของแต่ละทีม

๑๖.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.

มอบเกียรติบัตร / พิธีปิด

หมำยเหตุ กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถำนที่

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

แบบตอบรับเข้ำร่วมประกวด
โครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจำกขยะ
สำหรับนักศึกษำ กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 รูปแบบ On-site
วันที่ 21 กรกฎำคม 2565
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
ชื่อสถำนศึกษำ ............................................................................................................................. .............................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................................................................................. ........................................
ชื่อโครงงำน ............................................................................................................................. ................................
ลำดับที่
๑
๒
๓
ลำดับที่
๑
2
ลำดับที่
1
2
3

ชื่อ - สกุล (นักศึกษำ กศน.)

กศน.ตำบล

หมำยเลขโทรศัพท์

ชื่อ - สกุล (ครูที่ปรึกษำ)

ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์

ชื่อ - สกุล (ผู้ติดตำม/ผู้ร่วมกิจกรรม)

ตำแหน่ง

หมำยเลขโทรศัพท์

คำรับรองจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ข้าพเจ้า........................................................................... ยินดีอนุญาตให้นักศึกษาและครูที่ปรึกษา ข้างต้น
เข้าร่ว มกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่ งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ระดับพื้นที่
และหากได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับพื้นที่ ยินดีสนับสนุนให้เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ โดยจะถือ
ปฏิบัติตามกติกาการสมัครเข้าร่วมประกวดทุกประการ
ลงชื่อ........................................................(ผู้รับรอง)
(............................................................)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
วันที่..............................................................
หมำยเหตุ
๑. กรุณาส่งแบบตอบรับฉบับนี้ ตัง้ แต่วันที่ 6 มิถุนำยน ๒๕๖5 ถึงวันที่ 8 กรกฎำคม 2565
๒. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : นำยพงษ์ศักดิ์ ดอนขวำ โทร. 084 - 7997168 และ นำยไกรสร ไทยแสนทำ โทร.089 - 2848027
๓. กาหนดส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ จานวน 4 เล่ม ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎำคม ๒๕๖5
๔. กรุณำเขียนคำนำหน้ำนำม ชื่อและนำมสกุล ตัวบรรจง และตรวจสอบก่อนส่งแบบตอบรับ เพื่อสะดวกในกำรจัดพิมพ์เกียรติบตั ร

หลักเกณฑ์กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประเภทนวัตกรรมจำกขยะ
สำหรับนักศึกษำ กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 รูปแบบ On-site
วันที่ 21 กรกฎำคม 2565
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
**********************************************************************************
คุณสมบัติของผู้เข้ำประกวด
1. เป็นนักศึกษา กศน. ทุกระดับ (ประถม/ม.ต้น/ม.ปลาย)
2. จานวนผู้เข้าประกวด ทีมละ 3 คน (รวมทีมต่างระดับได้)
3. ครูที่ปรึกษาจานวน 1 - 2 คน
4. ผู้สมัครต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด โดยมีการลงนามรับรองใน
ใบสมัคร และลงนามในบัตรประจาตัวนักศึกษา กศน. ในกำรนี้ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวนักศึกษำ กศน.
มำด้วยในแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประกวด
เกณฑ์กำรตัดสินโดยสังเขป
1. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับสลากลาดับในการนาเสนอผลงานของแต่ละทีมหลังปิดรับสมัคร
2. คณะกรรมการประเมินผลงาน ผู้เข้าประกวดต้องอยู่ประจาโต๊ะนาเสนอผลงาน เพื่อนาเสนอ
ด้วยวาจาไม่เกิน 7 นาที และตอบคาถามจากคณะกรรมการประมาณ 3 นาที เพื่อให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3. สงวนสิ ทธิ์ให้ เฉพาะนั กศึกษาผู้ เข้าประกวด คณะกรรมการ และเจ้าหน้า ที่ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้อ ง
อยู่ในพื้นที่ประกวดที่กาหนดไว้เท่านั้น
4. ประกาศผล/มอบรางวัล โดยคาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
รำยละเอียดของรำงวัล
1. ทีมที่ชนะลาดับที่ 1, 2 และ 3 และชมเชย (รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล)
รางวัลชนะเลิศ
3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
๒,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๑,000 บาท
รางวัลชมเชย จานวน 3 รางวัลๆ ละ
500 บาท
- สถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตร
- ครูที่ปรึกษา และนักศึกษาได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล
2. ทีมที่ไม่ได้รับรางวัล สถานศึกษา ครูที่ปรึกษา และนัก ศึกษาได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์

เงื่อนไขกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ประจำปี 2565
1. ทีมชนะเลิ ศอันดับ 1 ต้องเดิน ทางไปเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษารั งสิ ต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2565 และต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้ง
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ จานวน 6 เล่ม ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม
ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณีย์) หากไม่ส่งตามที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nkpsci.ac.th. , facebook : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษานครพนม หรือติดต่อ นายพงษ์ศักดิ์ ดอนขวา โทร.084 - 7997168 และ นายไกรสร ไทยแสนทา
โทร.089-2848027 เป็นผู้ประสานงาน
ข้อกำหนดต่ำง ๆ
ข้อกำหนดผลงำน
เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
ข้อกำหนดรูปแบบรำยงำน
1. หน้ำปก
ให้ใช้กระดาษปกแข็ง ขนาด A4 สีอะไรก็ได้สามารถกาหนดขนาดและรูปแบบตัวอักษร รวมถึง
ออกแบบ องค์ประกอบอื่น ๆ ของหน้าปกได้เองโดยอิสระ แต่ต้องมีข้อความดังต่อไปนี้ปรากฏอยู่ส่วนล่างของ
ปกด้วย
รำยงำนฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ประเภทนวัตกรรมจำกขยะ
ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษำ กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
2. เนื้อหำรำยงำน
ตัวอักษรในรายงาน ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point พิมพ์ลงบนกระดาษ A4
สีขาว พิมพ์หน้าเดียว สามารถกาหนดระยะกั้นหน้าและการเว้นขอบได้เอง แต่ในส่วนของเนื้อหา ตั้งแต่บทนำ
จนถึงสรุปผลกำรทดลองต้องมีควำมยำวไม่เกิน 20 หน้ำ และมีลาดับรูปเล่มรายงานครอบคลุมประเด็นหรือ
หัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

ส่วนหน้ำ
ปกหน้ำ
กระดำษรองปก A4 สีขำว
ปกใน
บทคัดย่อ
(เป็นข้อความโดยสรุปของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สั้น ได้ใจความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาคัญ ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4)

กิตติกรรมประกำศ
(เป็นส่วนแสดงความขอบคุณบุคคล หน่วยงาน สถาบันที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ความรู้และคาแนะนา)

สำรบัญ
สำรบัญตำรำง (ถ้ำมี)
สำรบัญภำพ (ถ้ำมี)
ส่วนเนื้อหำ (ไม่เกิน 20 หน้า)
บทนำ
(ระบุที่มาและความสาคัญ โดยอธิบายเหตุผลที่เลือกทาโครงงาน เช่น โครงงานมีที่มาอย่างไร ปัญหาที่สนใจคืออะไร และมีความสาคัญ
อย่างไร, กาหนดจุดประสงค์, สมมติฐาน (ถ้ามี), ตัวแปร (ถ้ามี), นิยามศัพท์เฉพาะ (ถ้ามี) นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี),
ขอบเขตการศึกษา, ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)

เอกสำร/ทฤษฎี/หลักกำรที่เกี่ยวข้อง
(เป็นผลการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทาโครงงาน มีผู้เคยทาการศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ ถ้ามีได้ผลอย่างไร และต้องใช้องค์ความรู้
ทฤษฎี/หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงานนั้นอะไรบ้าง)

อุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำ
(ระบุวัสดุอุปกรณ์ วิธีการและลาดับขั้นตอนการทาโครงงาน)

ผลกำรศึกษำ
(เป็นข้อค้นพบจากการศึกษา ผลการทดลอง หรือผลการประดิษฐ์)

สรุปผลและอภิปรำยผล
(เป็นการสรุปการศึกษาของโครงงานวิทยาศาสตร์ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ การทดลองเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างไร
(ถ้ามี) และอภิปรายผลที่ได้ว่ามีความสอดคล้องกับเอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้องที่ศึกษามาอย่างไร โดยอาจมีข้อเสนอแนะ
สาหรับการศึกษาที่ยังไม่สมบูรณ์และประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไป)

ส่วนอ้ำงอิง
บรรณำนุกรม
(ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลตามหลักการอ้างอิงที่ถูกต้อง เช่น รูปแบบ APA รูปแบบฮาร์เวิร์ด (Harvard Style) และรูปแบบ
แวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นต้น

ภำคผนวก (ถ้ำมี ต้องไม่เกิน 5 หน้ำ)
กระดำษรองปก A4 สีขำว
ปกหลัง

3. ข้อกำหนดกำรจัดทำแผงโครงงำนและกำรจัดแสดงผลงำน
ขนำดแผงโครงงำน
แผ่น ก ขนาด 60 ซม. X 60 ซม.
แผ่น ข ขนาด 60 ซม. X 120 ซม.
แผ่น ค ขนาด 60 ซม. X 60 ซม.
.

กำรตกแต่ง
- ผู้เข้าประกวดสามารถตกแต่งแผงโครงงานได้ตามอิสระแต่อยู่ภายในกรอบขนาดที่
กาหนด
- ผู้จัดเตรียมโต๊ะขนาด 75 x 150 เซนติเมตร จานวน 1 ตัว และให้ผู้เข้าประกวด
จัดเตรียมอุปกรณ์ในการตกแต่งประกอบการนาเสนอมาเอง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ริบบิ้น ดอกไม้ ฯลฯ
พื้นที่จัดแสดงผลงำนของโครงงำนแต่ละทีม
กาหนดให้อยู่ในพื้นที่ขนาด 2.5 เมตร x 2.5 เมตร หากจาเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติม
ให้จัดแสดงภายนอกอาคาร หรือนอกเต็นท์โดยผู้เข้าร่วมประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาเอง
4. เกณฑ์กำรให้คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์
2. การตอบโจทย์ปัญหา และประโยชน์ในการนาไปใช้งาน
3. การออกแบบเชิงวิศวกรรมและความเป็นไปได้
ในการนาไปผลิตเพื่อใช้งานจริง
4. การคานึงถึงแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม
5. การนาเสนอผลงานและการตอบคาถาม

20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

รำยละเอียดของเกณฑ์กำรให้คะแนน
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจำกขยะ
สำหรับนักศึกษำ กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 รูปแบบ On-site
รำยกำรประเมิน
1. ความคิดสร้างสรรค์

2. การตอบโจทย์ปัญหา และ
ประโยชน์ในการนาไปใช้งาน

3. การออกแบบเชิงวิศวกรรม
และความเป็นไปได้ในการนาไป
ผลิตเพื่อใช้งานจริง

4. การคานึงถึงแนวคิดด้าน
สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์กำรให้คะแนน

คะแนน

คะแนนรวม

1.1 มีแนวคิดสร้างสรรค์

10

20

1.2 มีความคิดรวบยอด (Concept) ที่ชัดเจนและ
ตรงกับโจทย์

10

2.1 สามารถตีโจทย์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ชัดเจน

5

2.2 ผลงานมีความเหมาะสมตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย

10

2.3 ผลงานสามารถนาไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์
ปัญหาตามที่ต้องการได้

5

3.1 มีการออกแบบชิ้นงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน คุ้มค่า
และลดปริมาณขยะ

5

3.2 มีการนาเสนอวัสดุ และโครงร่างของชิ้นงาน
อย่างละเอียด และเห็นภาพได้ชัดเจน

5

3.3 มีการบูรณาการแนวคิด STEAM

5

3.4 ผลงานสามารถนาไปผลิตและใช้งานได้จริง

5

4.1 ผลงานที่นาเสนอสามารถแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมได้จริง
4.2 ผลงานมีโอกาสนาไปสร้างรายได้ในอนาคต

5. การนาเสนอผลงานและ
การตอบคาถาม

5.1 สามารถนาเสนอผลงานและสื่อสารได้อย่าง
น่าสนใจและเข้าใจง่าย ตอบคาถามได้ชัดเจนถูกต้อง

15

20

20

5
10

5.2 รายงานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายงาน

5

5.3 แผงโครงงานมีความถูกต้องตามข้อกาหนด

5

รวมคะแนน

20

20

100

5. เกณฑ์กำรพิจำรณำคุณสมบัติของทีมเข้ำร่วมประกวด และกำรส่งใบสมัคร
1. ผู้เข้าร่ วมประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนทุกข้อ โดยระบุคานา
หน้าชื่อ พร้อมพิมพ์ชื่อ - สกุล ให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อสะดวกแก่การจัดพิมพ์เกียรติบัตร
2. ทุ ก ที ม ที่ ส่ ง เข้ า ประกวด ต้ อ งมี ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ลงนามรั บ รองคุ ณ สมบั ติ
ของผู้เข้าประกวดในใบสมัคร และลงนามในบัตรประจาตัวนักศึกษา กศน. ในกำรนี้ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัว
นักศึกษำ กศน. มำด้วยในแบบตอบรับกำรเข้ำร่วมประกวด
3. หากทีมใดมีการเปลี่ย นแปลงตัว ผู้ เข้าประกวด หรืออาจารย์ที่ปรึกษา กรุณาแจ้งรายชื่อ
อย่างช้าก่อนวันประกวด 1 สัปดาห์ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
4. สามารถส่ง แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวด ได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 8
กรกฎาคม ๒๕๖5 และกาหนดส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ โครงงานละ 4 เล่ม ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม
2565 ด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือตามวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าไม่
เข้าร่วมการประกวด) ส่งมำที่ กลุ่มส่งเสริมและบริกำร ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม 355 หมู่ 6
ถนนนครพนม-นำแก ตำบลหนองญำติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

