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การประกวดโครงงานวทิยาศาสตรประจําป พ.ศ. 2556 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน  

และมัธยมศกึษาตอนปลาย  

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ 

ดา้น  เช่น  การศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  เป็นตน้  ประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งหลาย

จะให้ความสาํคญัต่อการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชากร

ของชาติเห็นความสาํคญัและมีเจตคติท่ีดีต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยนีบัตั้งแต่เยาวว์ยั  สมาคม

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวด

โครงงานวทิยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสนบัสนุนส่งเสริมและกระตุน้ใหเ้ยาวชนของชาติได้ฝึก

การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิตประจาํวนัได้เป็น

อย่างดี  สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ    จึงไดจ้ดัให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาข้ึนเพ่ือเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการใชท้กัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในการแกปั้ญหาและใชป้ระโยชนใ์นชีวติประจาํวนัต่อไป 

2. วัตถุประสงค 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ และใชท้กัษะกระบวนการ

วทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาของเยาวชนของชาติ 

 2.2 เพ่ือกระตุน้ใหเ้ยาวชนของชาติคิดคน้ผลงานทางดา้นวทิยาศาสตร์  อีกทั้งมีเจตคติท่ี

ดีต่อวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 2.3 เพือ่ให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 2.4 เพื่อสนองนโยบายของชาติในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ 

3. เปาหมาย 

 3.1  ดา้นปริมาณ 
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นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายทัว่ประเทศ  ส่งโครงงานเขา้ร่วม

ประกวดในระดบัภูมิภาค  ซ่ึงจดัดาํเนินการโดยศูนยภู์มิภาคทั้งหมด  6  ศูนย ์ทัว่ประเทศ 

 3.2  ดา้นคุณภาพ 

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย  มีความรู้  ความเขา้ใจในการใช้

ทกัษะ  กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของวทิยาศาสตร์ท่ีมีผล

ต่อการดาํรงชีวติประจาํวนัมากยิง่ข้ึน 

4. วธิดีําเนนิการ 

4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  ประชาสัมพนัธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ให้กับ

โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 

4.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  ขอความร่วมมือไปยงัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน และคณะวทิยาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัท่ีเป็นศูนยป์ระกวดในทุกภาคของประเทศ เพ่ือ

การดาํเนินการประกวดระดบัภูมิภาค 

4.3 หน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัประกวดระดบัภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 

4.4 คณะกรรมการดาํเนินการประกวดระดบัภูมิภาค  ดาํเนินการประกวดโดยใหแ้ต่ละ

โรงเรียนส่งใบสมคัรพร้อมขอ้เสนอโครงงานและรายงานมาเพ่ือพิจารณาคดัเลือก  และตดัสินผล

การประกวดในระดบัภูมิภาค   

4.5 นักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคดัเลือกนําโครงงานติดตั้ ง

เพือ่ให้กรรมการตดัสิน และตั้งแสดงให้ผูส้นใจเขา้ชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่ีจดั

ข้ึนในระดบัภูมิภาค นักเรียนเจา้ของโครงงานที่ไดรั้บรางวลัเหรียญทองทุกระดบั  ทุกประเภท

สาขาในระดบัภูมิภาค  นาํโครงงานเขา้ร่วมประกวดระดบัประเทศ  เพือ่ตดัสินโครงงานชนะเลิศ

ระดบัประเทศ ในงานประชุมวชิาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วทท) 

5. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 กําหนดการที่แน่นอนของแต่ละขั้ นตอน  ขอให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู ้ กําหนด  ตาม

กาํหนดการ ดงัน้ี 

 พฤษภาคม* ศูนยภ์าคแจง้เร่ืองเชิญชวนส่งใบสมคัรและขอ้เสนอโครงงาน 

 มิถุนายน* หมดเขตรับสมคัรขอ้เสนอโครงงาน 
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 มิถุนายน* ศูนยภู์มิภาคแจง้ตอบรับใบสมคัรเขา้แข่งขนัโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 กรกฎาคม* ศูนยภ์าคแจง้ผลการคดัเลือก และโรงเรียนแจง้ยนืยนัจาํนวน     

   โครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดมายงัศูนยภ์าคพร้อมส่งเอกสารการจดัทาํ  

                                 โครงงานฉบบัสมบูรณ์ จาํนวน 10 เล่ม เพ่ือศูนยภ์าคทาํการคดัเลือก

 สิงหาคม* นาํแผงโครงงานท่ีจดัทาํเรียบร้อยแลว้  มาติดตั้ง  ณ สถานท่ีศูนย ์ 

 ภาคกาํหนด 

 สิงหาคม*  คณะกรรมการระดบัภาคตดัสินโครงงาน ระดบั ม.ตน้ และ ม.ปลาย  

 สิงหาคม*  ศูนยภ์าคส่งผลการตดัสินโครงงานระดบัภาค  มายงัสมาคม 

   วทิยาศาสตร์ฯ 

 กนัยายน   สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  แจง้เร่ืองการประกวดระดบัประเทศไปยงั

   โรงเรียนท่ีมีโครงงานไดรั้บรางวลัเหรียญทองในระดบัภูมิภาค 

 ตลุาคม     นําโครงงานเขา้ร่วมประกวดระดับประเทศในงานประชุมวิชาการ

   วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วทท.) 

หมายเหตุ   *  วนัทีแ่ละระยะเวลา  แต่ละศูนย์ภาคจะเป็นผู้พจิารณา 

6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร 

 6.1    การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัภาค    มีขั้นตอนการคดัเลือกดงัน้ี 
 6.1.1 โรงเรียน / สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจงัหวดั ควรจดัใหม้ีการประกวด

     แข่งขนั มาก่อน เพ่ือคดัเลือกโครงงานท่ีมีคุณภาพและเหมาะสมส่ง เขา้ประกวด

     โดยส่งใบสมคัรพร้อมขอ้เสนอโครงงานมาให้ศูนยภ์าคดําเนินการ (ขอให้

    โรงเรียนส่งผลงานตามศูนยภ์าคท่ีกาํหนดในตาราง  ยกเวน้กรณีการ เดินทางไม่

     สะดวกอาจส่งผลงานไปยงัศูนยภ์าคท่ีสะดวกในการเดินทางได้  แต่ให้ ส่งได้

     เพียงศูนยเ์ดียวและตอ้งแจง้ใหศู้นยภ์าคท่ีจงัหวดัสงักดัอยูท่ราบล่วงหนา้) 

 การแบ่งจงัหวดัของแต่ละศูนย์ภาค 

 1 )  ศูนย์ภาคกลาง    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคใตต้อนบน  18  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี 
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- กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ      -  นนทบุรี             -  ปทุมธานี  

 -  ระนครศรีอยธุยา -  สุพรรณบุรี          -  อ่างทอง             -  ชยันาท       

 -  ลพบุรี  -  สระบุรี  -  สิงห์บุรี -  กาญจนบุรี 

 -  นครปฐม -  สมุทรสงคราม     -  สมุทรสาคร       -  ราชบุรี  

                -  เพชรบุรี               -  ประจวบคีรีขนัธ์  

-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจีนบุรี -  สระแกว้ 

-  จนัทบุรี -  ชลบุรี  -  ตราด                 -  ระยอง 

 

-   หนองคาย - หนองบวัลาํภู -  เลย  -   อุดรธานี 

-  กาฬสินธ์ุ  - นครพนม  -  มุกดาหาร     -  สกลนคร 

-  ขอนแก่น     -  มหาสารคาม  -  ร้อยเอด็ -  ชยัภูมิ    

-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย ์ -  สุรินทร์   -  ยโสธร            

-  ศรีสะเกษ      -  อาํนาจเจริญ  -  อุบลราชธานี -  บึงกาฬ 

 

-  ตาก  -  พิษณุโลก -  เพชรบูรณ์     -  สุโขทยั 

-  อุตรดิตถ ์ -  กาํแพงเพชร   -  นครสวรรค ์ -  พิจิตร 

  

    

 
-  เชียงราย -  เชียงใหม่ -  น่าน      -  พะเยา 

-  แพร่  -  แม่ฮ่องสอน -  ลาํปาง       -  ลาํพนู 

 

 

 

 

     

  

 

2 )  ศูนย์ภาคตะวนัออก   มหาวทิยาลยับูรพา     ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก  8  

จงัหวดั  เป็นดงัน้ี 

  

 

 3 )  ศูนย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื   มหาวทิยาลยัขอนแก่น    ประสานงานในพ้ืนท่ีภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ  19  จงัหวดั   เป็นดงัน้ี   

  

 

 

 

 

4 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง    มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประสานงานในพ้ืนที่ภาคเหนือ

ตอนล่าง  9  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี   

  

 

 5 )  ศูนย์ภาคเหนือตอนบน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จดัสลบั

หมุนเวยีนประสานงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  8  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี  
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-  ชุมพร  -  ระนอง  -  สุราษฏร์ธานี -  ตรัง 

-  นครศรีธรรมราช -  พทัลุง  -  กระบ่ี  -  พงังา 

- ภูเก็ต  -  นราธิวาส             -  ปัตตานี               -  ยะลา  

-  สงขลา              -  สตลู 

 

  

6 )  ศูนย์ภาคใต้   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ประสานงานในพ้ืนที่ภาคใต ้ 14  

จงัหวดั  เป็นดงัน้ี      

  

 

 

 

 6.1.2 ศูนยภ์าคแจง้ผลการพิจารณาไปยงัโรงเรียน เพ่ือใหม้าแสดงและประกวด 

     ระดบั ภาค   

 6.1.3 เพื่อความยุติธรรมขอให้เข้มงวดกับกติกาคือการรับสมัครไม่ควรให้เกิน

     กาํหนดเวลาและความยาวของรายงาน การจดัแสดงนิทรรศการควรเป็นไป

     ตามเกณฑท่ี์กาํหนด (มฉิะนั้นจะถูกตดัคะแนน)  * หน้า31-32 

 6.1.4 ขอใหศู้นยภ์าคจดัการประกวดในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์  และจดัให้มีพิธี

     มอบรางวลั 

     6.2   การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดบัประเทศ     มีขั้นตอนดงัน้ี 

  6.2.1 สมาคมวทิยาศาสตร์ ฯ  แจง้โรงเรียนท่ีโครงงานไดรั้บรางวลัเหรียญทองระดบั

    ภาค ให้จดัส่งเอกสารโครงงาน 10 ชุด  พร้อม พร้อมอีเล็กโทรนิคไฟล์ มายงั

       สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ   ภายในกลางเดือนกนัยายน    และแจง้กาํหนดการนาํ

          โครงงานมาประกวดในเวทีค่ายนกัวทิยาศาสตร์ฯ  ในช่วงเดือนตลุาคม   

 6.2.2 สมาคมวทิยาศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินโครงงานฯระดบัประเทศ 

 6.2.3 การดาํเนินการตดัสินและการประกาศผล    โครงงานชนะเลิศระดบัประเทศ 

          อยูใ่นช่วง งาน วทท เดือนตลุาคม  / การเขา้ค่ายเวทีนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

7. ประเภทของโครงงาน 

 7.1 โครงงานท่ีส่งประกวด ตอ้งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซ่ึงอาจเป็น

โครงงานท่ีเก่ียวกบัการทดลอง   สาํรวจขอ้มูล  หรือภาคทฤษฎี 

 7.2  ประเภทของโครงงาน ในทั้ง  2  ระดบั  (มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน

ปลาย)  แบ่งเป็น  3  สาขา 
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 7.2.1 สาขากายภาพ  หมายถึง  โครงงานท่ีใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 

             ไดแ้ก่ เคมี  ฟิสิกส์  คณิตศาสตร์  คอมพิวเตอร์  ดาราศาสตร์  ธรณีวทิยา   

            เช่น การสกดั ดว้ยกระบวนการทางเคมี  การปรับปรุงวสัดุดว้ยกระบวนการ 

                                    ทางเคมี ฯลฯ 

 7.2.2  สาขาชีวภาพ  หมายถึง  โครงงานท่ีใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ชีวภาพ  ไดแ้ก่              

                     สตัววทิยา   พฤกษศาสตร์  จุลชีววทิยา  ชีวเคมี  เช่น การศึกษาระบบนิเวศ     

                                 ความหลากหลายทางชีวภาพ  การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษา

                     ด้านยีนและโปรตีนฯลฯ  

 7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่แสดงได้ดว้ยช้ินงานซ่ึง

           ประดิษฐ์ ข้ึนมาโดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ และมีข้อมูลการทดลอง

           ใช้งานประกอบ 

8. การสมัคร 

8.1  ระดบัของนกัเรียนผูมี้สิทธิส่งโครงงาน 

 8.1.1  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

 8.2.2  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
8.2  จาํนวนนกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษาในโครงงาน 

          ในทั้งสองระดบั จาํนวนนกัเรียนในโครงงาน มไีด้ตั้งแต่ 1 - 3  คน และมอีาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน               

9. สถานที่ดําเนนิการประกวดและตดิตอสอบถามรายละเอียด 

            9.1 ระดับภาค  จดัข้ึนตามศูนยภ์าคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย ์ และเสร็จส้ินในเดือน สิงหาคม  

โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

9.1.1  สมคัรทาง Online  ผ่านทาง  www.scisoc.or.th  เขา้ร่วมประกวดพร้อม

        โหลดบทคดัยอ่ทั้งแบบขอ้เสนอโครงงานและรายงาน  และส่งรูปเล่มตาม 

         แบบฟอร์ม ( hardcopy)   จาํนวน 10 ชุด  พิมพด์ว้ยกระดาษสั้น  ขนาด A 4  

         พร้อมอีเล็กโทรนิคไฟล์   * หน้า 32-36   ใชอ้กัษร  Angsana  ขนาดตวัอกัษร  16   โดย

         จดัส่งไปท่ีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบประจาํศูนยภ์าคต่าง ๆ หรือสอบถาม 

          รายละเอียดต่าง ๆ เพ่ิมเติมในแต่ละภาค  ดงัน้ี 

http://www.scisoc.or.th/�
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ภาค ผู้รับผดิชอบ สถานท่ีต้ัง โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนยภ์าคเหนือ 

(ตอนบน) 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  หรือ* 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

อาํเภอสันทราย 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

(053)943-323,943-301, 

943-315-6, 943-422 

Fax  (053) 222-268 

(053)  498-179 

Fax  (053) 875-205  

ศูนยภ์าคเหนือ 

(ตอนล่าง) 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

อาํเภอเมือง 

จงัหวดัพิษณุโลก 

(055)  963-112 

Fax  (055) 933-113 

ศูนยภ์าคตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

อาํเภอเมือง 

จงัหวดัขอนแก่น 

(043) 202-372 

Fax  (043) 202-371 

ศูนยภ์าคใต ้

 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

อาํเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา 

(074) 288-028, 288114 

Fax (074) 558844, 

446926 

ศูนยภ์าคตะวนัออก 

 

คณะวทิยาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยับูรพา 

อาํเภอเมือง 

จงัหวดัชลบุรี 

(038) 103-011 

Fax  (038) 103-157 

ศูนยภ์าคกลาง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

องคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) 

อาํเภอคลองหลวง

จงัหวดัปทุมธานี12121 

เทคโนธานี ต.คลองหา้ 

อ. คลองหลวง  

จ. ปทุมธานี  12120 

(02)  564-4494 

Fax  (02) 564-4485 

(02)  577-9999 

Fax  (02) 577-9911 

 

หมายเหตุ *ศูนยภ์าคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  จัดสลับ

หมุนเวยีนสถาบนัละ 1  ปี  กบั  คณะวทิยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ (ในปี พ.ศ. 

2556 จดัที่มหาวทิยาลยัเชียงใหม่) 

9.1.2  ส่งเอกสารทั้งหมด ไปท่ีหน่วยงานประจาํศูนยต์่างๆ  ซ่ึงศูนยภ์าคจะพิจารณา

     โครงงาน และแจง้ผลภายใน เดือนกรกฎาคม (ระยะเวลาข้ึนอยู่กบัศูนยภ์าคท่ี

      รับผดิชอบ) 
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9.1.3  การนําโครงงานไปติดตั้งเพ่ือตดัสินระดับภาค  ผูรั้บผิดชอบระดบัศูนยภ์าค

     จะแจง้กาํหนดการ ใหท้ราบอีกคร้ังหน่ึง 

 9.2  ระดบัประเทศ    สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ เป็น

 ผูรั้บผิดชอบโดย  

9.2.1  จดัการประกวดในระดบัประเทศ  ในการเขา้ค่ายเวทีนกัวทิยาศาสตร์ / ในระหวา่ง

     การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วทท 39)  ในเดือน

     ตลุาคม หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี้สมาคมวทิยาศาสตร์ฯ โทรศพัท ์  

    02 - 218-5245,   02 - 252-     4516   โทรสาร  02 - 252-4516 

9.2.2  รายละเอียดการเตรียมงานดูเพ่ิมเติมในขอ้ 6.2   

10. รางวลั 

• รางวลัสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 

ระดบัภูมภิาค  ในแต่ละระดบันักเรียนและสาขาโครงงาน  

- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ ละ 2  รางวลั  เงินสนับสนุน รางวลัละ 3,000 บาท  

และเกียรติบตัร 

- เหรียญเงิน  3  สาขา ๆ ละ 3  รางวลั   เงินสนับสนุน รางวลัละ 1,500  บาท 

และเกียรติบตัร 

- เหรียญทองแดง  3  สาขา ๆ ละ 4  รางวลั  เงินสนับสนุน รางวลัละ 1,000  

  บาท และเกียรติบตัร 

- รางวลัเชิดชูเกียรติ  ได้รับเกียรติบัตร  (จาํนวนรางวลัไม่เกิน  10 %  ของ

  จาํนวนโครงงานทั้งหมดท่ีส่งเขา้ประกวดในแต่ละสาขา)     

• รางวลัสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ ละ 3  รางวลั  เงินสนบัสนุน รางวลัละ 5,000 บาท และ

เกียรติบตัร 

- เหรียญเงิน  3  สาขา ๆ ละ 3  รางวลั  เงินสนับสนุน รางวลัละ 2,500  บาท 

และเกียรติบตัร 
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- เหรียญทองแดง  3  สาขา ๆ ละ  3  รางวลั  เงินสนับสนุน รางวลัละ 1,500  

 บาท และเกียรติบตัร-รางวลัเชิดชูเกียรติ  ไดรั้บเกียรติบตัร   (จาํนวน ร า ง วัล

 ไม่เกิน  10 %  ของจํานวนโครงงานทั้ งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละ

 สาขา)     

• เกยีรตบิตัร  สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัเรียนทุกโครงงานท่ีไดรั้บรางวลั 

หมายเหตุ  โครงงานที่ได้เหรียญทองทั้ ง  3 สาขา  ทั้ งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 

มธัยมศึกษาตอนปลายจะตอ้งมาแข่งขนัอีกรอบหน่ึงในงาน วทท. 38 

• รางวลัสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น       

ระดบัประเทศ  ในแต่ละระดบันกัเรียนและสาขาโครงงาน 

- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ ละ 1  รางวลั   รางวลัละ  15,000 บาท   และเกียรติบตัร 

- เหรียญเงิน  3  สาขา ๆ ละ 2  รางวลั    รางวลัละ  12,000  บาท  และเกียรติ

บตัร 

- เหรียญทองแดง  3  สาขา ๆ ละ  3  รางวลั   รางวลัละ   9,000   บาท  และ

เกียรติบตัร 

- รางวลัเชิดชูเกียรติ  3  สาขา ๆ ละ  6  รางวลั  รางวลัละ  4,500  บาท  และ

เกียรติบตัร 

• รางวลัสําหรับนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ ละ 3  รางวลั   รางวลัละ  20,000 บาท  และเกียรติบตัร 

- เหรียญเงิน  3  สาขา ๆ ละ 3  รางวลั    รางวลัละ  16,000  บาท  และเกียรติ

บตัร 

- เหรียญทองแดง  3  สาขา ๆ ละ 3  รางวลั  รางวลัละ  12,000   บาท  และ

เกียรติบตัร 

- รางวลัเชิดชูเกียรติ  3  สาขา ๆ ละ  9  รางวลั  รางวลัละ  6,000 บาท  และ

เกียรติบตัร 

หมายเหตุ  สาํหรับระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  โครงงานท่ีไดเ้หรียญทองทั้ง 3 สาขา  จะตอ้ง

มาแข่งขนัอีกรอบหน่ึงในงาน วทท. 38  เพื่อชิงรางวลัโล่พระราชทาน  และจะรับ

โล่ในพิธีเปิดงานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ของปีถดัไป 
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11.  การตัดสนิ 

       การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาดตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
          11.1  ภาพรวมของโครงงาน 

• ริเร่ิมสร้างสรรค์   

- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตัวแปรที่

                        ตอ้งการศึกษา (เป็นการดดัแปลงจากผูท่ี้เคยทาํมาก่อนหรือการคิดข้ึนใหม่) 

- การออกแบบการทดลอง  (เป็นการดัดแปลงจากที่ผูอื้ ่นเคยทาํมาก่อน  

 หรือการคิดข้ึนใหม่  วิธีการแกปั้ญหา  วิธีการวดัและควบคุมตวัแปร  

 วิธีการรวบรวมข้อมูล   การทดลองซํ้ า  การเลือกและทดสอบความ

 เหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสมละเอียดรอบคอบ  

 สอดคลอ้งกบัปัญหา) 

• การใช้วธีิทางวทิยาศาสตร์  (ทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์) 

- การสงัเกตท่ีนาํมาสู่ปัญหา 

- การตั้งสมมุติฐานท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 

- การใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการอยา่งถูกตอ้ง 

- การทาํการทดลอง โดยใชห้ลกัวทิยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 

• การแสดงให้เหน็ถงึความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองทีท่าํ 

- การใช้หลักการทํางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับ

 ความรู้และปัญหาโดยมีความเขา้ใจอยา่งดี 

-     การอา้งถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  เหมาะสม  มีความเขา้ใจ  ใน

 ความรู้ท่ีอา้งถึง เป็นอยา่งดี 

• การแสดงหลกัฐานการบันทกึข้อมูลอย่างเพยีงพอ 

- การบนัทึกขอ้มูลมีเพียงพอต่อเน่ืองและเป็นระเบียบ  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

 ความละเอียดถ่ีถว้น  ความมานะบากบัน่  ความตั้งใจจริงในการทดลอง 

• คุณค่าของโครงงาน 

- ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และ/หรือประโยชน์ในดา้น

การแกปั้ญหาของส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 
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• การนาํเสนอรายงาน (ดูรายละเอยีดในข้อ 11.2) 

11.2 ภาพรวมของรายงาน (จํานวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 20 หน้า รวมภาคผนวกอีกไม่

เกนิ 10 หน้า) 

• ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

- ครอบคลุมหัวขอ้ที่สําคญั  แบ่งแต่ละหัวขอ้ออกอย่างชดัเจน  ตามลาํดบั 

 (บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ  บทนํา  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  ผลการทดลองและการ อภิปรายผล  สรุปผล  

 เอกสารอา้งอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวก) 

• การนําเสนอข้อมูล 

- ในลกัษณะรูปภาพ  กราฟ  ตาราง  ตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม กะทดัรัด 

 และชดัเจน ไม่ควรมีความซํ้ าซ้อนของการนําเสนอ เช่น การเสนอใน

 รูปแบบตาราง ก็ไม่ควรมีกราฟท่ีเป็นขอ้มูลเดียวกนัแสดงอีก 

- การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติมีหรือไม่ เช่น ค่าเฉล่ีย+ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

• การใช้ภาษาและคาํศัพท์ทางวทิยาศาสตร์ 

- ตอ้งมีความถูกตอ้ง  ชดัเจน  รัดกุม  และสละสลวย  สามารถส่ือขอ้มูลที่

 สาํคญัใหผู้อ่้านเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี   

• การอ้างองิ  หรือบรรณานุกรม   

วธีิการอ้างองิ 

- ควรทาํใหถู้กตอ้งตามหลกัสากล ซ่ึงมี 2 แบบ ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง 

ดงัน้ี 

- แบบท่ีอา้งอิงดว้ยช่ือ จะตามดว้ย ปี  เช่น  “จากรายงานของธวชัชยั  สันติ

สุข  (2532)  พบวา่………..”   

- แบบที่อา้งดว้ยระบบตวัเลข   ซ่ึงจะเรียงลาํดบัการอา้งอิงก่อนหลงั  เช่น 

“จากรายงานของธวชัชยั  สนัติสุข 1  พบวา่ ………..” 

เอกสารอ้างองิ 

- แบบท่ีอา้งอิงดว้ยช่ือ ปี เช่น ธวชัชยั  สนัติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติ 
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ของประเทศไทย :  อดีต ปัจจุบนั และอนาคต” หนา้  81 –90,  กรุงเทพฯ : 

สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ   

-  แบบท่ีอา้งอิงดว้ยระบบตวัเลข  เช่น1. ธวชัชยั  สันติสุข  (2532)  “พรรณ

พฤกษชาติของประเทศไทย     :  อดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต”  หนา้ 81 – 

90,  กรุงเทพฯ :    สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
 

- ใช้การรวบรวมบรรณานุกรมที่เกี่ยวขอ้ง  โดยไม่ตอ้งอา้งอิง  แต่เขียน

 รายละเอียดทางบรรณานุกรมใหถู้กตอ้งดงัตวัอยา่งขา้งบน 

บรรณานุกรม 

• การอภิปรายและสรุปผลการทดลอง   

- อภิปรายการทดลองไดอ้ยา่งมีเหตผุลและสร้างสรรค ์ เปรียบเทียบผลท่ีได้

 กับที่เคยมีผู ้รายงานไวใ้นการศึกษาคล้ายกัน  หรือเก่ียวเน่ืองกัน  มี

 ขอ้เสนอแนะหรือสมมุติฐานสาํหรับการศึกษาทดลองต่อไป 

- สรุปอภิปรายผลการทดลองทั้งหมดท่ีได ้ โดยเขียนสรุปเป็นขอ้ ๆ 

11.3  การจดัแสดงโครงงาน 

• ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 

- อุปกรณ์  ช้ินส่วน  วสัดุ  กลไกต่างๆ  ประกอบการแสดงโครงงานตอ้ง

 เหมาะสมกบัสถานท่ีจดัแสดง  และเวลาแสดง 

• ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

- ความแปลกใหม่ของการออกแบบ  การนาํเสนอขอ้มูล  และการใชว้สัดุใน

 แผงแสดงโครงงานความสามารถในการจดัแสดงและสาธิตผลการทดลอง  

 (conceptual idea, concise and attractive) 

- การแสดงแนวความคิดโดยรวม  การจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบั  และ

 ดึงดูดความสนใจ 

• ความประณีตสวยงาม 

- การจดัทาํโปสเตอร์ใหมี้ความสวยงาม  ประณีต  สะอาด  ตวัหนงัสือหรือสีท่ี

 ใชใ้ห้เหมาะสม  การจดัวางโครงงานเหมาะสม  สวยงาม  ไม่เกินเน้ือท่ีท่ี

 กาํหนดให ้(มฉิะนั้นจะถูกหักคะแนน)   * หน้า 31 
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11.4  การอภิปรายปากเปล่า 

• การนําเสนอ  

- นําเสนอโครงงานต่อกรรมการ  โดยสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญของ

 โครงงานในช่วงเวลาไม่เกิน 7 นาที   

• การตอบปัญหา 

- อธิบาย  และตอบขอ้ซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเขา้ใจใน

เร่ืองท่ีทาํ 

12. งบประมาณ 

งบประมาณการดําเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

13. การประเมนิผล 

              -  จากรายงานโครงงานวทิยาศาสตร์และนิทรรศการท่ีนกัเรียนส่งเขา้ประกวด 

              -  จากการนาํเสนอและการตอบคาํถามแบบปากเปล่าโดยนกัเรียนท่ีส่งโครงงานเขา้ร่วม

ประกวด 

14. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

การประกวดเป็นการส่งเสริมและการกระตุน้ให้เยาวชนหันมาสนใจ  คน้ควา้หาความรู้

จากการทาํโครงงานวทิยาศาสตร์  นอกเหนือจากมีส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีี

อาจจะนาํไปประยกุตใ์นชีวติประจาํวนัแลว้  ยงัเป็นการนาํทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไป 
แก้ปัญหาในชีวิตประจําว ันโดยปฏิบัติจริง  ซ่ึงจะส่งผลให้เยาวชนของชาติตระหนักถึง

ความสาํคญัของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อการพฒันาประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

***************************** 
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การทาํแผงสําหรับแสดงโครงงานวทิยาศาสตร 

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

 ใหใ้ชไ้มอ้ดัทาํตามขนาดกาํหนด  ดงัน้ี 

 แผน่ ก 1  ขนาด  60 ซ.ม. X  100  ซ.ม. 

 แผน่ ข     ขนาด  120 ซ.ม. X  100 ซ.ม. 

 ติดบานพบัมีห่วงรับและขอสบัทาํมุมฉากกบัแผน่กลาง 

 อุปกรณ์อื่นที่นาํมาสาธิต  อาจวางแสดงบนโต๊ะได้  ถา้จะวางบนพ้ืนหน้าโต๊ะ ให้ใช้

พ้ืนท่ียืน่ออกมาหนา้โตะ๊ไดไ้ม่เกิน  60 ซ.ม. 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ -  แผงสาํหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานวทิยาศาสตร์    

 

 

 ทุกโครงงานตอ้งนาํสมุดบนัทึกขอ้มูลการทดลองมาแสดงดว้ย       

 

 

 

แผงแสดงท่ีเกินจากขนาด

ท่ีกาํหนดจะถูกหกัคะแนน 
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รูปแบบการเขยีนรายงาน 

ปกนอก  เร่ือง …………………………………………………………………………. 
โดย  1 …………………………………………………………………………….. 
  2 …………………………………………………………………………….. 
  3 …………………………………………………………………………….. 
  โรงเรียน ……………………………………………………………………. 

รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอน ……................................ 

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  จดัโดย   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

เน่ืองในวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วนัท่ี .............เดือนสิงหาคม   พ.ศ. ................. 

ปกใน  เร่ือง ………………………………………………………………………….. 
โดย  1………………………………………………………………………………. 
  2………………………………………………………………………………. 
  3………………………………………………………………………………. 
อาจารยท่ี์ปรึกษา  1………………………………………………………………………………. 
ท่ีปรึกษาพิเศษ 1………………………………………………………………………………. 
  2………………………………………………………………………………. 
  บทคดัยอ่ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบญัตาราง 
  สารบญัรูปภาพ 
  บทท่ี  1 บทนาํ 
  บทท่ี  2 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
  บทท่ี  3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง               ความยาวไม่เกิน 20 หนา้                                                                                                                                                       
  บทท่ี  4 อภิปรายผลการทดลอง 
  บทท่ี  5 สรุปผลการทดลอง  
  เอกสารอา้งอิง/บรรณานุกรม 

ภาคผนวก ไม่เกิน  10  หนา้ 

หมายเหตุ 1.   รายงาน 

- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใชก้ระดาษพิมพ ์ ขนาด A 4  พิมพห์นา้เดียว   
- ความยาวไม่เกิน 20 หนา้ เฉพาะบทท่ี 1–6 อาจมีภาคผนวกไดอี้กไม่เกิน10 หนา้   
- ตวัอกัษร Angsana ขนาด 16 point ในส่วนเน้ือหา ส่วนหัวขอ้เร่ืองในบทคดัยอ่

ใชข้นาด 17 point    

• รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกนิกว่าที่กาํหนดจะถูกตัดคะแนน 

- จาํนวนรายงานท่ีส่ง  10  ชุด  ในระดบัภูมิภาค  สาํหรับโครงงานที่ไดรั้บรางวลั
เหรียญทองระดบัภูมิภาค ให้จดัทาํเพ่ิมอีก 10 ชุด เพ่ือส่งประกวดระดบัประเทศ 

                                             2.   อาจารยท่ี์ปรึกษาของโครงงานมีเพียง 1 ท่าน หากเกินท่ีกาํหนดจะถูกตดัคะแนน 
  3.   อาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษมีไดม้ากกวา่ 1 ท่าน 
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ตัวอยางแบบฟอรมบทคัดยอ 

ส่วนที่ 1 รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงงานวทิยาศาสตร์     

  ช่ือโครงงาน ...................................................................................................... 

  ช่ือนกัเรียน    ………………………………………………………………….. 

  ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ………………………………………………………….. 

  โรงเรียน………………………………………………………………….…… 

  ที่อยู ่.................................................................................................................. 

  โทรศพัท…์………………………..  โทรสาร ………………………….…… 

  ระยะเวลาทาํโครงงาน   ตั้งแต่………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 2 บทคดัย่อ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 : รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงงานวทิยาศาสตร์ 

 ให้ใชต้วัอกัษรAngsana ขนาด 16 point  

ส่วนที่  2 : บทคดัย่อ 

 ใหจ้ดัทาํบทคดัยอ่ภาษาไทยใชต้วัอกัษร Angsana  ขนาด 16 point โดยมีรายละเอียด 

ดงัน้ี 

- ปัญหา วตัถุประสงค ์และวธีิดาํเนินการโดยสงัเขป 

- ผลของการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ การเสนอคําตอบให้แก่หัวข้อ ปัญหา ท่ี

ทาํการศึกษาคน้ควา้ และการคน้พบ ตลอดจนขอ้เสนอแนะ (ถา้มี) ท่ีเป็นประเด็น

หลกั 

 ความยาวของบทคดัยอ่ไม่ควรเกินกวา่ 1 หน้า

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

กระดาษพมิพ์ขนาด A 4 

บทคดัยอ่ 

ภาษาไทย........................................................................... 

...................................................................................................................

...................................................................................................................

............................................................... 
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แบบฟอรมการเขยีนขอเสนอโครงงาน ( 1 -  2 หนา  ขนาด  A 4 ) 

(ส่งแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการทาง  Online  ผ่านทาง  www.scisoc.or.th   

และส่ง  Hardcopy   จาํนวน 10  ชุด ให้ศูนย์ภาค) 

เร่ือง ……………………………………………………………………………………………………………… 

โดย 1. …………………………………………………………………………………….……………. 

2. ………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………….. 

โรงเรียน……………………………………………………………………………………………… 

1. มูลเหตุจูงใจ  (อธิบายถึงท่ีมาของปัญหาท่ีนาํไปสู่เร่ืองของโครงงานน้ี  วา่มีมูลเหตุจงูใจหรือมีแรงบนัดาลใจ

จากอะไร  มีแนวคิดมาจากไหน อยา่งไร) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีนาํมาใช ้

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. วตัถุประสงค ์

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

4. แผนการดาํเนินการ (อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการท่ีจะทาํโครงงานน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงค)์ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ผลการทดลองขั้นตน้ 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

http://www.scisoc.or.th/�


สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
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ใบสมัครเขารวมประกวด   

โครงงานวทิยาศาสตร ประจําป  พ.ศ.  2556 

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

1.ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์  ........……………………........…………………… ………………………………… 

2.  ระดบั  [     ] มธัยมศึกษาตอนตน้ 

  [     ] มธัยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ประเภท [     ] สาขากายภาพ  

  [     ] สาขาชีวภาพ  

  [     ] สาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ 

4.  ช่ือผูส่้งเขา้ประกวด 1. ………………………………………………….. ระดบัชั้น ………………………….. 

  2. ………………………………………………….. ระดบัชั้น ………………………….. 

  3. ………………………………………………….. ระดบัชั้น ………………………….. 

5.  อาจารยท่ี์ปรึกษา   1. ………………………………………………………………………………………….. 

     อาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษ1........................................................................................................................................ 

6.  สถานศึกษา  …………………………………………………………. ถนน………………………………….. 

     ซอย……………………………ตาํบล/แขวง…….…………………….อาํเภอ/ เขต ………………………….. 

     จงัหวดั………………หสัไปรษณีย…์……..โทร……………..โทรสาร………….e-mail …………...........….. 

7.สถานท่ีติดต่อไดส้ะดวก...……………………………………………………………………………………….. 

8.  ราคาตน้ทุน  ……………………………….  บาท 

9.ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีส่ง (ระบุเป็นขอ้ๆ)      

1……………………………………………………………………………………………………………………      

2……………………………………………………………………………………………………………………      

3…………………………………………………………………………………………………………………… 

       ผูส่้งและโรงเรียนไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการประกวดคร้ังน้ีแลว้ ยนิดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าว

ทุกประการ  และยอมรับวา่ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  อน่ึงหากไม่

สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจดัการประกวดระดบัภาค หรือ ระดบัประเทศ  ตามที่กาํหนด   

ให้ถือวา่สละสิทธ์ิ 

ลงช่ือ …………………………………………. ผูรั้บรอง 

                                                                                    (…………………………...………………) 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ………………………………………. 

          วนัท่ี ………… เดือน …………………….. พ.ศ. ……… 


