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การประกวดและจัดนทิรรศการ 

โครงงานวทิยาศาสตรอาชวีศกึษา – เอสโซ – สาํนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ

งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาต ิ

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

1. หลักการและเหตุผล 

การศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของการพฒันาประเทศท่ีกาํลงัพฒันาทุก ๆ 

ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  สังคม  อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  รวมทั้ งพฒันาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพฒันาดงักล่าวขา้งตน้  วิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคญัในการ

พัฒนานักเ รียน  นักศึกษาให้สามารถนําความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนั  และประสบความสาํเร็จในวิชาชีพท่ีตนถนดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อกระตุน้

ให้ครูและนกัเรียนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เห็นความสาํคญัของการเรียน

วิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน   สําน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดร้่วมกบัสมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์  สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด้วยการสนับสนุนของ

บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)  จาํกดั  (มหาชน)  ไดใ้หมี้การประกวดและจดันิทรรศการโครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ - สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ  ประจาํปีการศึกษา 

……..  ข้ึน  เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหนา้

สืบไป 

2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผูส้อนใชก้ระบวนการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญ 

หาเป็น  ตดัสินใจลงมือปฏิบติังาน  และสามารถวจิยังานทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.2 ผูส้อนสามารถใช้เทคนิค  วิธีการสอน  การใช้ส่ือ  และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์  ระหวา่งกนัอยา่งกวา้งขวาง 

2.3 ผูส้อนสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้และประสบการณ์ท่ีมีอยูส่ร้างสรรค์

ทางความคิด  และผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

ต่อชีวติประจาํวนั  สงัคม  และการพฒันาประเทศชาติต่อไป 
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3 เปาหมาย 

 จะมีนกัเรียน / นกัศึกษา  จากสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทัว่ประเทศ  ใหค้วามสนใจส่งโครงงานวทิยาศาสตร์อาชีวศึกษาเขา้ประกวด  และจดันิทรรศการ  

ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช . )จํานวนไม่ตํ่ ากว่า  150 โครงงาน และระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง(ปวส.)  จาํนวนไม่ตํ่ากวา่  150  โครงงาน 

4.   วธิดีาํเนนิการ 

4.1  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  แจ้งให้วิทยาลยัต่าง ๆ  ในสังกัด

สาํนกังานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา   เตรียมความพร้อมเร่ืองการประกวดและจดันิทรรศการ

โครงงานวิทยาศาสตร์  อาชีวศึกษา – เอสโซ่ – สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ    ระดบั

อาชีวศึกษา    ประจาํปีการศึกษา …………… 

4.2 แต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินการจัดประกวดและจัดนิทรรศการโครงงาน

วทิยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ – สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  คร้ังท่ี ............. ประจาํปี

การศึกษา  …………. 

4.3 ให้สถานศึกษาจัดส่งเอกสารโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ – 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    เร่ืองละ  10  ฉบบั  ไปยงัสํานักวิจยัและพฒันาการ

อาชีวศึกษา     ภายในวนั  เดือน  ปี   ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด   

4.4 ให้สถานศึกษานําโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ - สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    จัดตั้ง  ณ  สถานที่จัดประกวดตามวนั  เวลา  และสถานที่  ซ่ึง

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

4.5 กาํหนดการในการพิจารณาตดัสินระดับภาคให้เสร็จส้ินภายในวนั  เวลา  และ

สถานที่  ซ่ึงคณะกรรมการตดัสินการประกวด  โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ - 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ    ระดบัภาคกาํหนด 

4.6 ให้สถานศึกษานําโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ - สํานักงาน

คณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ      ท่ีไดรั้บการคดัเลือกระดบัภาค 5 ภาค  ระดบัปวช. จาํนวน 20  

โครงงาน และ ระดบัปวส. จาํนวน 20 โครงงาน ร่วมประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์อาชีวศึกษา – 

เอสโซ่ - สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ    ระดบัประเทศ  วนัท่ี ............  สิงหาคม ..........     
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และร่วมแสดงนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ในเดือนสิงหาคม   (สถานท่ีจะแจง้ให้

ทราบในภายหลงั) 

4.7 คณะนักศึกษาที่จดัทาํโครงงานฯ  ที่ไดรั้บรางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ  รับโล่

รางวลัจากผูแ้ทนพระองค ์  ในพิธีเปิดงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ   (สถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบ

ในภายหลงั)  

5 ระยะเวลาดําเนนิการ 

เดือนพฤศจิกายน  …………… สิงหาคม  .....................(ของปีถดัไป) 

6 วัน  เวลา  และสถานที ่

6.1 การประกวดและจัดนิทรรศการระดับภาค  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ซ่ึง

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  

6.2 การประกวดระดบัประเทศ   และ การจดันิทรรศการสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ   

ตามวนั  เวลา  และสถานท่ี  ณ  ................................................( ผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบ) 

7 งบประมาณ 

7.1 กระทรวงศึกษาธิการ    

7.2 สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

7.3 บริษทั  เอสโซ่  (ประเทศไทย)  จาํกดั   (มหาชน)   

7.4 สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 

8 ผูรบัผดิชอบโครงการฯ 

8.1 สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

8.2 บริษทั เอสโซ่ ( ประเทศไทย) จาํกดั  ( มหาชน)  

8.3 สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

8.4 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8.5 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

9 สถานทีต่ดิตอสอบถามรายละเอียด 

1.   สาํนกัวจิยัและพฒันาการอาชีวศึกษา     

 โทร.  (02) 510 9552-4  ต่อ  251,252  โทรสาร  (02)  510 9552-4  ต่อ  170 
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2.   สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

โทร.  (02)  281 5555  ต่อ  1407  โทรสาร  (02)   282 9354 

 3.   สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

  โทร  (02 ) 252 4516 ,218 5245    โทรสาร  (02)  252 4516 

               

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

                                                         คู่มือกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน  >> 79 

 
รายละเอียดเกณฑการพจิารณาตัดสนิ 

โครงงานวทิยาศาสตรอาชวีศกึษา – เอสโซ-สาํนกังานคณะกรรมการวจัิยแหงชาติ 

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

1.การเขยีนรายงาน 

 -      ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 
 ครอบคลุมหัวขอ้ที่สําคญั  แบ่งแต่ละหัวขอ้ออกอย่างชัดเจน  ตามลาํดับ  (บทคดัย่อ   

บทนาํ)  เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  ผลการทดลอง  สรุป  และอภิปรายผล

การทดลอง 
- การเสนอแนะ 

  ในแต่ละหวัขอ้ชดัเจน   ตรงประเดน็  เป็นลาํดบัขั้นตอน 
- การใช้ภาษาคาํศัพท์ทางวทิยาศาสตร์ 

 ถูกตอ้ง ชดัเจน  รัดกมุ  และสละสลวย  สามารถส่ือสารท่ีสาํคญัใหผู้อ้่านเขา้ใจไดอ้ยา่งดี 
- การแสดงให้เหน็ถงึความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง 

 การใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ไดถู้กตอ้ง  เหมาะสมกบัระดบัความรู้และปัญหา  โดย

มีความเขา้ใจ เป็นอยา่งดี  
 การอา้งถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม     มีความเขา้ใจในความรู้ท่ีอา้ง

ถึงเป็นอยา่งดี ฯลฯ 
- การใช้วธีิการทางวทิยาศาสตร์  (ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์) 
การสงัเกตท่ีนาํมาสู่ปัญหา 
การตั้งสมมุติฐานท่ีถูกตอ้ง  ชดัเจน 
การระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา 

               การออกแบบการทดลอง  (การควบคุมตวัแปร  วิธีการรวบรวมขอ้มูล  การทดลองซํ้ า   

การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ)  เป็นไปอย่างถูกตอ้ง  เหมาะสม   

ละเอียด  รอบคอบ  สอดคลอ้งกบัปัญหา) 
   การใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการอยา่งถูกตอ้ง 
                 การจดัทาํขอ้มูล  การนาํเสนอขอ้มูล  (ในลกัษณะของรูปภาพ  กราฟ  ตาราง  ตวัเลข 

ฯลฯ)  ท่ีถูกตอ้ง  เหมาะสม  กะทดัรัด  ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  น่าสนใจ 
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    การแปลความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง 
    การวดั  การเลือกเคร่ืองมือวดัอยา่งถูกตอ้ง  มีหน่วยกาํกบัเสมอ 
    การคาํนวณท่ีถูกตอ้ง  
          ฯลฯ 

2.ความคดิรเิริม่สรางสรรค  (Creativity) 

 ความแปลกใหม่ของปัญหาและการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา  (การดัดแปลง  

เปล่ียนแปลงจากผูท่ี้เคยทาํมาก่อน  การคิดข้ึนใหม่) 
 ความแปลกใหม่ของการออกแบบการทดลอง  (การดดัแปลง  เปล่ียนแปลงจากท่ีผูอ่ื้น

เคยทาํมาก่อน  การคิดข้ึนใหม่  วิธีการแกปั้ญหา  วิธีวดัและควบคุมตวัแปร  วิธีการรวบขอ้มูล  

การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองหรือการประดิษฐ ์ ฯลฯ) 
- การแสดงหลกัฐานการบันทกึข้อมูล 
เพียงพอ  อยา่งต่อเน่ืองและเป็นระเบียบ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความละเอียดถ่ีถว้น  ความ

มานะบากบนัความตั้งใจจริงในการทดลอง  และรวบรวมขอ้มูล 
- การอภิปรายผลการทดลอง 
มีเหตผุลและสร้างสรรค ์ มีขอ้เสนอแนะหรือสมมติฐานสาํหรับการศึกษาทดลองต่อไป

ในอนาคต 

3.การจัดแสดงโครงงาน 

 -  ความเหมาะสมในการใชอุ้ปกรณ์  ช้ินส่วน  กลไกต่าง ๆ  ประกอบการแสดง 

               -  ความสามารถในการสาธิตผลการทดลองหรือการทาํงานของกลไกต่าง ๆ 

 -  ความประณีตสวยงามคงทน 

               -  การใชว้ธีิการทางวทิยาศาสตร์ (ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์) 
-  การจดัทาํขอ้มูล  การนาํเสนอขอ้มูล  (ในลกัษณะของรูปภาพ  กราฟ  ตารางตวัเลขท่ี    

 ถูกตอ้ง  เหมาะสม  กะทดัรัด   ชดัเจน  เขา้ใจง่าย  น่าสนใจ) 
-  การออกแบบการจดัแสดงผลงานท่ีส่ือความหมายถึงแนวความคิดหลกั สาระสาํคญั  

 ต่าง ๆ  อยา่งเด่นชดั 
-  ความถูกตอ้ง  เหมาะสม  กะทดัรัดชดัเจนของคาํอธิบายในแผนงาน 
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-  การแปลความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุปท่ีถูกตอ้ง      
-  การวดั  (มีหน่วยกาํกบัเสมอ) 
-  การคาํนวณ  (ถูกตอ้ง) 

               -   ความคิดริเร่ิมในการจดัแสดง 
-  ความแปลกใหม่ของการออกแบบ  การนาํเสนอขอ้มูล  และการใชว้สัดุในแผลแสดง  

 โครงงาน 
       ฯลฯ 

4.การอธบิายปากเปลา 

 -  อธิบายและตอบขอ้ซกัถามโดยแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีทาํ 
 การใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์  มีความเขา้ใจถูกตอ้ง  (อธิบายไดต้ามท่ีอา้งในรายงาน)  

อธิบายและตอบขอ้ซกัถาม  โดยแสดงหลกัฐานขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง  และการอา้งเอกสาร 

(ตามท่ีอา้งในรายงาน)  ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  แสดงถึงความเขา้ใจท่ีแทจ้ริง 
 -  อธิบายและตอบข้อซักถามที่แสดงให้เ ห็นถึงการมีทักษะกระบวนการทาง

วทิยาศาสตร์ 
  การสงัเกตท่ีนาํมาสู่ปัญหา 
   การตั้งสมมุติฐาน 
   การระบุตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง 
   การออกแบบการทดลอง  (การควบคุมตวัแปร  วธีิการรวบรวมขอ้มูล  การทดลองซํ้ า  การ

เลือก  และการทดสอบความเหมาะสมของวสัดุอุปกรณ์  ฯลฯ) 
   การใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการ 
   การจดัทาํขอ้มูล  การนาํเสนอขอ้มูล 
   การแปลความหมายขอ้มูลและลงขอ้สรุป 
   การวดั  การเลือกเคร่ืองมือวดั  การใชเ้คร่ืองมือวดั  การใชห้น่วยกาํกบั  การคาํนวณ 
   ฯลฯ 
               -  อธิบายและตอบขอ้ซกัถามท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท่ี์มาของ

ความคิด  ความแปลกใหม่ในการตั้งปัญหาที่จะศึกษา เลือกตวัแปรที่จะศึกษา  ออกแบบการ

ทดลอง  เลือกวสัดุอุปกรณ์  การจดัทาํขอ้มูลและนาํเสนอขอ้มูล 
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5.อธบิายและตอบขอซกัถามพรอมทัง้เสนอขอคดิเหน็เก่ียวกับประโยชนจากโครงงาน 

               -  ความละเอียดถ่ีถว้นและความมานะบากบัน่ในการสงัเกตหรือการทดลอง 
               -  ไม่ตดัสินใจง่าย ๆ  โดยปราศจากขอ้เทจ็จริงสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 
               -  มีใจกวา้งท่ีจะรับฟังความคิดเห็นของผูอื้่นดว้ยใจเป็นธรรมโดยไม่ยึดมัน่ในความคิด

                  ของตนฝ่ายเดียว 
               -  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
               -  มีความกระตือรือร้นท่ีจะคน้ควา้หาความรู้ใหก้วา้งขวางมากข้ึน 
               -  มีความซ่ือสตัย ์ สุจริต  ทั้งในความคิดและการกระทาํ 
               -  ยอมรับการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ใหม่ ๆ  ท่ีมีคุณค่าต่อการดาํรงชีวติ 
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