หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่
สาหรับนักศึกษา กศน. ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.1 จำนวนผู้เข้ำประกวด เป็นนักศึกษำ กศน. ทีมละ 3 คน (รวมทีมต่ำงระดับกำรศึกษำได้)
1.2 ครูที่ปรึกษำ จำนวน 1-2 คน
1.3 ผู้สมัครต้องได้รับกำรรับรองคุณสมบัติจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นสังกัด โดยมีกำรลงนำมรับรองในใบสมัคร
1.4 สถำนศึกษำแต่ละแห่งสำมำรถส่งทีมเข้ำร่วมประกวดได้ 1 ทีม
1.5 ทีมที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จำกกำรประกวดระดับพื้นที่ จัดโดยอุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประกวดระดับประเทศต่อไป
1.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่ำอำหำรกลำงวัน อำหำรและเครื่องดื่ม) เข้ำร่วม
กำรประกวดระดับประเทศให้เบิกจำกต้นสังกัด
2. กาหนดการ
 รับสมัครทีมที่เข้ำร่วมกำรประกวดจำกพื้นที่บริกำรในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร
โดยจั ด ส่ ง ใบสมั ครทำงไปรษณีย์ เ ท่ำ นั้ น (กรุ ณ ำส่ ง แบบ EMS เพื่อ ป้ องกั นกำรสู ญ หำย) ภำยในวั น ศุก ร์ ที่ 17
มิถุนำยน 2565 (ยึดวันประทับตรำไปรษณีย์) ดำวน์โหลดหลักเกณฑ์กำรประกวด กำหนดกำรและใบสมัครได้จำก
เว็บไซต์ของอุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (http://www.waghor.go.th)
 ส่งรำยงำนฉบับสมบูรณ์ของโครงงำน จำนวน 3 เล่ม ไปยังอุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจัดส่งทำงไปรษณีย์เท่ำนั้น (กรุณำส่งแบบ EMS เพื่อป้องกันกำรสูญหำย) ภำยในวันศุกร์ที่ 24
มิถุนำยน 2565 (ยึดวันประทับตรำไปรษณีย์) หำกไม่ส่งในวันที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
 จับสลำกลำดับกำรนำเสนอผลงำนผ่ำนโปรแกรม ZOOM วันจันทร์ที่ 27 มิถุนำยน 2565
 ทดสอบระบบและสัญญำณของผู้เข้ำร่วมประกวดทุกทีมผ่ำนโปรแกรม ZOOM วันอังคำรที่ 28 มิถุนำยน 2565
 จัดกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ สำหรับนักศึกษำ กศน. ประเภทนวัตกรรม
จำกขยะ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนำยน 2565 ผ่ำนโปรแกรม Zoom เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้ำประกวด
ระดับประเทศต่อไป
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3. รางวัล
- รำงวัลชนะเลิศ
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- รำงวัลชมเชย

จำนวน 1 รำงวัลๆ ละ
จำนวน 1 รำงวัลๆ ละ
จำนวน 1 รำงวัลๆ ละ
จำนวน 5 รำงวัลๆ ละ

10,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
8,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร
1,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร

4. ข้อกาหนดต่างๆ
4.1 ข้อกาหนดผลงาน
 เป็นโครงงำนวิทยำศำสตร์ด้ำนสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจำกขยะ
4.2 ข้อกาหนดรูปแบบรายงาน
 หน้าปก
ให้ใช้กระดำษปกแข็งขนำด A4 สีอะไรก็ได้ สำมำรถกำหนดขนำดและรูปแบบตัวอักษร
รวมถึงออกแบบองค์ประกอบอื่น ๆ ของหน้ำปกได้เองโดยอิสระ แต่ต้องมีข้อควำมดังต่อไปนี้ปรำกฏอยู่ส่วนล่ำงของ
ปกด้วย
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่
สาหรับนักศึกษา กศน. ประเภทนวัตกรรมจากขยะ
ประจาปี พ.ศ. 2565
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3
 เนื้อหารายงาน
ตัวอักษรในรำยงำน ให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนำด 16 point พิมพ์ลงบน
กระดำษ A4 สีขำว พิมพ์หน้ำเดียว สำมำรถกำหนดระยะกั้นหน้ำและกำรเว้นขอบได้เอง ในส่วนของเนื้อหำ
ตั้งแต่บทนำจนถึงสรุปผลกำรทดลองต้องมีควำมยำวไม่เกิน 20 หน้ำ และมีลำดับรูปเล่มรำยงำนครอบคลุมประเด็น
หรือหัวข้อต่ำง ๆ ดังนี้
ส่วนหน้า
ปกหน้า
กระดาษรองปก A4 สีขาว
ปกใน
บทคัดย่อ
(เป็นข้อควำมโดยสรุปของโครงงำนวิทยำศำสตร์ที่สั้น ได้ใจควำมชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหำสำคัญ ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4)

กิตติกรรมประกาศ
(เป็นส่วนแสดงควำมขอบคุณบุคคล หน่วยงำน สถำบันที่ให้ควำมช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ควำมรู้และคำแนะนำ)

สารบัญ
สารบัญตาราง (ถ้ามี)
สารบัญภาพ (ถ้ามี)
ส่วนเนื้อหา (ไม่เกิน 20 หน้ำ)
บทนา
(ระบุที่มำและควำมสำคัญ โดยอธิบำยเหตุผลทีเ่ ลือกทำโครงงำน เช่น โครงงำนมีที่มำอย่ำงไร ปัญหำทีส่ นใจคืออะไร
และมีควำมสำคัญอย่ำงไร, กำหนดจุดประสงค์, สมมติฐำน (ถ้ำมี), ตัวแปร (ถ้ำมี),
นิยำมศัพท์เฉพำะ (ถ้ำมี), นิยำมเชิงปฏิบัติกำร (ถ้ำมี), ขอบเขตกำรศึกษำ, ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ)

เอกสาร/ทฤษฎี/หลักการที่เกี่ยวข้อง
(เป็นผลกำรสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทำโครงงำน มีผู้เคยทำกำรศึกษำมำก่อนแล้วหรือไม่ ถ้ำมีได้ผลอย่ำงไร
และต้องใช้องค์ควำมรู้ ทฤษฎี/หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรทำโครงงำนนั้นอะไรบ้ำง)

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา
(ระบุวัสดุอุปกรณ์ วิธีกำรและลำดับขั้นตอนกำรทำโครงงำน)

ผลการศึกษา
(เป็นข้อค้นพบจำกกำรศึกษำ ผลกำรทดลอง หรือผลกำรประดิษฐ์)

สรุปผลและอภิปรายผล
(เป็นกำรสรุปกำรศึกษำของโครงงำนวิทยำศำสตร์ตำมจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรทดลองเป็นไปตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้หรือไม่
อย่ำงไร (ถ้ำมี) และอภิปรำยผลที่ได้ว่ำมีควำมสอดคล้องกับเอกสำร/ทฤษฎี/หลักกำรที่เกี่ยวข้องที่ศึกษำมำอย่ำงไร
โดยอำจมีข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำที่ยังไม่สมบูรณ์และประเด็นที่ควรศึกษำเพิ่มเติมในครั้งต่อไป)

ส่วนอ้างอิง
บรรณานุกรม
(ระบุแหล่งที่มำของข้อมูลตำมหลักกำรอ้ำงอิงที่ถูกต้องเช่น รูปแบบ APA
รูปแบบฮำร์เวิรด์ (Harvard Style) และรูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style) เป็นต้น

ภาคผนวก (ถ้ามี ต้องไม่เกิน 5 หน้า)
กระดาษรองปก A4 สีขาว
ปกหลัง
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4.3 ข้อกาหนดการจัดทาแผงโครงงานและการจัดแสดงผลงาน
 ขนำดแผงโครงงำน
แผ่น ก
แผ่น ข
แผ่น ค

60 ซม.

แผ่น ก

60 ซม.

ขนำด 60 ซม. x 60 ซม.
ขนำด 60 ซม. x 120 ซม.
ขนำด 60 ซม. X 60 ซม.

แผ่น ข

แผ่น ค
60 ซม.

120 ซม.

60 ซม.

 กำรตกแต่ง ผู้เข้ำประกวดสำมำรถตกแต่งแผงโครงงำนได้ตำมอิสระ
 พื้นที่จัดแสดงผลงำนของโครงงำนแต่ละทีม กำหนดให้อยู่ในพื้นที่ขนำด 2 เมตร x 2 เมตร
4.4 ข้อกาหนดการนาเสนอผลงาน
 ผู้เข้ำประกวดต้องอยู่ประจำโต๊ะนำเสนอผลงำนเพื่อนำเสนอด้วยวำจำไม่เกิน 7 นำที และตอบคำถำม
จำกคณะกรรมกำรประมำณ 3 นำที ผ่ำนโปรแกรม Zoom เพื่อให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่กำหนด
 คำตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นสิ้นสุด
5. เกณฑ์การตัดสิน
1) ควำมคิดสร้ำงสรรค์
20
2) กำรตอบโจทย์ปัญหำ และประโยชน์ในกำรนำไปใช้งำน
20
3) กำรออกแบบเชิงวิศวกรรม และควำมเป็นไปได้ในกำรนำไปผลิตเพื่อใช้งำนจริง
20
4) กำรคำนึงถึงแนวคิดด้ำนสิ่งแวดล้อม
20
5) กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำม
20
รวม 100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
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รายละเอียดของเกณฑ์การให้คะแนน
รายการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ความคิดสร้างสรรค์

1.1 มีแนวคิดสร้ำงสรรค์
1.2 มีควำมคิดรวบยอด (Concept) ที่ชัดเจน
และตรงกับโจทย์
2. การตอบโจทย์ปัญหา และ 2.1 สำมำรถตีโจทย์ปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมได้
ประโยชน์ ในการนาไปใช้งาน
อย่ำงชัดเจน
2.2 ผลงำนมีควำมเหมำะสมตรงกับควำมต้องกำร
ของผู้ใช้/กลุ่มเป้ำหมำย
2.3 ผลงำนสำมำรถนำไปใช้งำนเพื่อตอบโจทย์
ปัญหำตำมที่ต้องกำรได้
3. การออกแบบเชิงวิศวกรรม 3.1 มีกำรออกแบบชิ้นงำนที่เป็นมิตรกับ
และความเป็นไปได้ในการ
สิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีที่ง่ำย ไม่ซับซ้อน
นาไปผลิตเพื่อใช้งานจริง
คุ้มค่ำ และลดปริมำณขยะ
3.2 มีกำรนำเสนอวัสดุและโครงร่ำงของชิ้นงำน
อย่ำงละเอียดและเห็นภำพได้ชัดเจน
3.3 มีกำรบูรณำกำรแนวคิด STEAM
3.4 ผลงำนสำมำรถนำไปผลิตและใช้งำนได้จริง
4. การคานึงถึงแนวคิดด้าน 4.1 ผลงำนที่นำเสนอสำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมได้จริง
4.2 ผลงำนมีโอกำสนำไปสร้ำงรำยได้ในอนำคต
5. การนาเสนอผลงานและการ 5.1 สำมำรถนำเสนอผลงำนและสื่อสำรได้
ตอบคาถาม
น่ำสนใจและเข้ำใจง่ำย ตอบคำถำมได้ชัดเจน
ถูกต้อง
5.2 รำยงำนมีควำมถูกต้องตำมรูปแบบรำยงำน
5.3 แผงโครงงำนมีควำมถูกต้องตำมข้อกำหนด
รวมคะแนน

คะแนน

คะแนนรวม

10
10

20

5

20

10
5
5

20

5
5
5
15

20

5
10

20

5
5
100

