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หลักเกณฑ์และกตกิา การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ประเภทของโครงงาน 
 1 โครงงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นโครงงานที่
เกี่ยวกับการทดลอง การส ารวจข้อมูล งานพิสูจน์ทฤษฎี หรือ ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้น 
 2 ประเภทของโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 3 สาขา 
 2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี วัสดุศาสตร์ 
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
ตัวอย่างเช่น การสกัดด้วยกระบวนการทางเคมี การปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี การสร้างสมการ
คณิตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 
 2.2 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา 
พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ ตัวอย่างเช่น การศึกษาระบบ
นิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯลฯ  
 2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่ใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์หลายสาขา ซึ่งแสดง
ได้ด้วยชิ้นงานที่ประดิษฐ์ขึ้น หรือข้อมูลการทดลอง ได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ 
ด้านพลังงาน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาหารและสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ 
เป็นต้น 
 
การสมัคร 
 1. จ านวนนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนนักเรียนในแต่ละโครงงาน มีได้ไม่เกิน 3 คน 
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี) สามารถมีได้มากกว่า 1 คน 
 2. ขั้นตอนการสมัครระดับภูมิภาค 

2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek พร้อมอัพโหลด บทคัดย่อ แบบข้อเสนอ
โครงงาน รูปเล่มรายงาน และกรอกลิงค์วิดีโอน าเสนอโครงงานของ YouTube แบบ Unlisted ซึ่งท าขึ้นตาม
รูปแบบที่ก าหนด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 

2.2 จัดส่งรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 โดย
ให้จัดส่งไปที ่

 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

(ส่งรูปเล่มรายงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 

2.3 อัพโหลด คลิปวิดีโอน าเสนอโครงงานความยาวไม่เกิน 7 นาท ีโดยสามารถเลือกน าเสนอได้ทั้งการ
ใช้ผังโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมน าเสนออ่ืนๆ 

2.4 เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมดครบถ้วน ศูนย์ฯ จะพิจารณาโครงงานฯ จากนั้นจะประกาศรายชื่อ
โครงงานที่มีสิทธิ์เข้าประกวดแข่งขัน (วันที่ 13 สิงหาคม 2564) 
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2.5 คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือก และประกาศรายชื่อโครงงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 
24 สิงหาคม 2564) เพ่ือน าเสนอโครงงานและตอบข้อซักถาม ผ่านระบบ VDO Conference โดยใช้โปรแกรม 
Zoom (น าเสนอวันที่ 28 สิงหาคม 2564) 

2.6 ประกาศผลการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(วันที่ 30 สิงหาคม 2564)  
หมายเหตุ: ก าหนดการหากมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางคณะฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
สถานที่ด าเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 ระดับภูมิภาค จัดขึ้นตามศูนย์ภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย์ เสร็จสิ้นในเดือนสิงหาคม 2564 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละศูนย์ภาค ดังนี้ 
ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ผู้รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

   โทร 043-009700 ต่อ 44886, 42960 
 
รูปแบบการจัดการประกวด 

รอบคัดเลือก: คณะกรรมการจะพิจารณาจากคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาท ี
รอบชิงชนะเลิศ: โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องน าเสนอโครงงาน และตอบข้อซักถามจาก

คณะกรรมการผ่านระบบ VDO conference ด้วยโปรแกรม Zoom 
 
รางวัล 
ระดับภูมิภาค ในแต่ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน 

รางวัลส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 3,500  บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 2,500 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ เงินสนับสนุน รางวัลละ 500 บาท และเกียรติบัตร 
หมายเหตุ  
1. อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล 
2. โครงงานที่ได้รางวัลเหรียญทองทั้ง 3 สาขา จะต้องเข้าประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ 
3. อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ และนักเรียนทุกโครงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันการ

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกสาขา จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม 
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การตัดสิน 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ภาพรวมของโครงงาน 

 ริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา (เป็นการ

ดัดแปลงจากผู้ที่เคยท ามาก่อน หรือการคิดข้ึนใหม่) 
- การออกแบบการทดลอง (เป็นการดัดแปลงจากที่ผู้อ่ืนเคยท ามาก่อนหรือการคิดขึ้นใหม่ วิธีการ

แก้ปัญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซ้ า การเลือกและ
ทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคล้องกับ
ปัญหา) 

 การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
- การสังเกตท่ีน ามาสู่ปัญหา 
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน 
- การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง 
- การท าการทดลอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 

 การแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า 
- การใช้หลักการท างานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และปัญหาโดยมีความ

เข้าใจอย่างด ี
- การอ้างถึงความรู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจในความรู้ที่อ้างถึงเป็นอย่างดี 

 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ 
- การบันทึกข้อมูลมีเพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถ้วน 

ความมานะบากบั่น 
- ความตั้งใจจริงในการท าการทดลอง 

 คุณค่าของโครงงาน 
- ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และ/หรือประโยชน์ในด้านการแก้ปัญหาของ

สิ่งแวดล้อม สังคม 
การน าเสนอรายงาน 

ภาพรวมของรายงาน จ านวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า รวมภาคผนวกอีกไม่เกิน 5 หน้า ในการ
เขียนรายงานในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้เนื้อหากระชับเท่าที่จ าเป็น ขอให้นักเรียนเขียนส่วนผลการ
ทดลองและอภิปรายผลให้ละเอียดชัดเจน 

 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 
- ครอบคลุมหัวข้อที่ ส าคัญ แบ่ งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัด เจน ตามล าดับ (บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการทดลอง
และการอภิปรายผล สรุปผล เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม และภาคผนวก) 
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 ผลการทดลองและอภิปรายผล 
- แสดงผลในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัดและชัดเจน ไม่

ควรมีความซ้ าซ้อนของการน าเสนอ เช่น การเสนอในรูปแบบตาราง ก็ไม่ควรมีกราฟที่เป็นข้อมูล
เดียวกันแสดงอีก 

- การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีหรือไม่ เช่น ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคยมีผู้รายงานไว้ใน

การศึกษาคล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะหรือสมมุติฐานส าหรับการศึกษาทดลอง
ต่อไป 

 การใช้ภาษาและค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 
- ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่ส าคัญให้ผู้อ่านเข้าใจได้เป็น

อย่างดี 
 การสรุปผลการทดลอง 
- สรุปผลการทดลองท้ังหมดที่ได้  โดยอาจเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ   

 การอ้างอิงในเนื้อหา 
ควรท าให้ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งมี 2 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
- แบบที่อ้างอิงด้วยชื่อ จะตามด้วย ปี เช่น “จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (2532)  พบว่า………..” 
- แบบที่อ้างด้วยระบบตัวเลข ซึ่งจะเรียงล าดับการอ้างอิงก่อนหลัง เช่น “จากรายงานที่เกี่ยวกับการ
สกัดคลอโรฟิลล์จาก สาหร่าย (1) พบว่า ……….” 

 เอกสารอ้างอิง 
- แบบที่อ้างอิงด้วยชื่อ ปี เช่น ธวัชชัย สันติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต” หน้า 81 - 90, กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
- แบบที่อ้างอิงด้วยระบบตัวเลข เช่น 1. ธวัชชัย สันติสุข (2532) “พรรณพฤกษชาติของประเทศ

ไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต” หน้า 81 – 90, กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยฯ 

 
การจัดแสดงโครงงาน 

 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานต้องเหมาะสมกับสถานที่จัดแสดงและ

เวลาแสดง 
 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การน าเสนอข้อมูล และการใช้วัสดุในแผงแสดงโครงงาน 

ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรูปแบบของ
โครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ (conceptual idea, concise and attractive) 

 ความประณีตสวยงาม 
การจัดท าโปสเตอร์ให้มีความสวยงาม ประณีต สะอาด ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้ให้เหมาะสม การจัดวาง

โครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ ดังรายละเอียดที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน 
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 การท าแผงส าหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
- ให้ใช้ไม้อัด/แผ่นบอร์ด ท าตามขนาดก าหนด ดังนี้ 

แผ่น ก 1 ขนาด 60 ซ.ม. X 100 ซ.ม. แผ่น ข ขนาด 120 ซ.ม. X 100 ซ.ม. ติดบานพับมีห่วงรับ
และขอสับท ามุมฉากกับแผ่นกลาง 

- แผงแสดงที่เกินจากขนาดที่ก าหนดจะถูกหักคะแนน 
- อุปกรณ์อ่ืนที่น ามาสาธิต อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้ใช้พ้ืนที่ยื่นออกมา

หน้าโต๊ะได้ไม่เกิน 60 ซ.ม. 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แผงส าหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกโครงงานต้องน าสมุดบันทึกข้อมูล
การทดลองมาแสดงด้วย 
การอภิปรายปากเปล่า 

 การน าเสนอ 
น าเสนอโครงงานโดยสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญของโครงงานในช่วงเวลา ไม่เกิน 5 นาที โดย

ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
- แนวคิดของโครงงาน 
- วัตถุประสงค์ 
- วิธีการด าเนินงานโดยย่อ 
- ผลการทดลอง/อภิปรายผลการทดลอง 
- สรุปผลการทดลอง 

 การตอบค าถาม (ไม่เกิน 10 นาที) 
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า 

การประเมินผล 
- พิจารณาจากรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และคลิปวิดีโอที่นักเรียนส่งเข้าประกวด 
- จากการน าเสนอ และการตอบค าถามแบบปากเปล่าโดยนักเรียนที่เข้าประกวด 
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การประกวดเป็นการส่งเสริมและการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจ ค้นคว้าหาความรู้จากการท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากมีสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อาจจะน าไปประยุกต์ใน
ชีวิตประจ าวันแล้ว ยังเป็นการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดย
ปฏิบัติจริง ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนของชาติตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการ
พัฒนาประเทศได้เป็นอย่างด ี


