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คู่มือ 

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจําปี ๒๕๖๕ 

“ประมงพ้ืนบ้าน การเพาะเล้ียงสัตว์น้ําและพืชน้ํา สู่วิถีแห่งความย่ังยืน  

(Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)” 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

๑. ปฏิทินกิจกรรม 

กิจกรรม วันท่ี 

รับสมัครออนไลน+ผ-านเว็บไซต+ ๒๘ กุมภาพันธ+ - ๒๒ มีนาคม ๖๕ 

หมดเขตรับสมัคร ๒๒ มีนาคม ๖๕ 

ประกาศรายช่ือรอบคัดเลือก ๒๙ มีนาคม ๖๕ 

เยาวชนจัดทำโครงงานฉบับสมบูรณ+ ๒๙ มีนาคม - ๑๐ พฤษภาคม ๖๕ 

ส-งรูปเล-มโครงงาน และเอกสารท่ีเก่ียวขXอง ๑๐ พฤษภาคม ๖๕ 

รอบชิงชนะเลิศ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๖๕ 

 

หมายเหตุ  -    วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๖๕ ตอบข้อซักถามกรรมการ จํานวน ๒๐ โครงงาน 

- วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๖๕ ตอบข้อซักถามกรรมการ จํานวน ๒๐ โครงงาน 

- โครงงานที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เป็นการตอบข้อซักถามจาก
คณะกรรมการผ่านรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤษภาคม ๖๕ (รวม ๒ วัน) 

ลําดับในการนําเสนอและช่องทางแข่งขันรูปแบบออนไลน์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

 

๒. เอกสารประกอบการตัดสิน 

๒.๑ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๕ ฉบับ ส่งมายัง กองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต  

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ๓๙ หมู ่ ๓ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๗๙๐ ถึง ๑๗๙๑ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๖๕  

โดยถือวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 

 ๒.๒ รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ รูปแบบไฟล์ .PDF ส่งมาท่ี scienceprojectnsmth@gmail.com 

๒.๓ วิดีโอนําเสนอโครงงาน ให้มีนักเรียนเจ้าของโครงงานและครูที ่ปรึกษาโครงงานอยู่ในวิดีโอด้วย  

โดยเป็นการนําเสนอโครงงานอย่างเต็มรูปแบบในเวลาไม่เกิน ๗ นาที 
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๒ .๓ .๑ ร ูปแบบการแต ่งกายสามารถแต ่งกายให ้ม ีความแปลกใหม่ ความค ิดสร ้างสรรค์  

มีความเก่ียวข้องกับโครงงานท่ีทํา สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบฉากให้มีความน่าสนใจ 

๒.๓.๒  วิดีโอความยาวไม่เกิน ๗ นาที (มีผลต่อการให้คะแนน) ไฟล์ประเภท .mp๔ ความละเอียดไม่

ตํ่ากว่า HD ๗๒๐P (๑,๒๘๐ x ๗๒๐) เจ้าของผลงานต้องมั่นใจว่าคุณภาพเสียงและวิดีโอมี

ความคมชัด โปรดระบุช่ือเจ้าของผลงาน/โรงเรียน/หน่วยงาน ให้ชัดเจนในวิดีโอหรือไฟล์ท่ีส่ง

เข้าประกวด ส่งมาท่ี scienceprojectnsmth@gmail.com 

๒.๓.๓ ผลงานของผู ้สมัครถือเป็นลิขสิทธิ ์ของ อพวช. ซึ ่งสามารถนําผลงานไปเผยแพร่บนส่ือ 

สารธารณะได้ 

 ๒.๔ เอกสารประกอบอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ส่งมาท่ี scienceprojectnsmth@gmail.com 

 

๓. เกณฑ์การตัดสิน 

การตัดสินของกรรมการถือเป็นส้ินสุด ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

 ๓.๑ รอบชิงชนะเลิศ (๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ0การพิจารณา คะแนน 

๑. การใชXเวลาตามขXอกำหนด ๕  คะแนน 

๒. ความน-าสนใจ 

- ความสวยงามดึงดูดใจของผลงาน 

- ผลงานมีความแปลกใหม- 

- ผลงานเขXาใจง-าย 

- การใชXส่ือประกอบอย-างเหมาะสม 

- การใชXภาษาและเทคนิคการส่ือสารเป̂นท่ีเขXาใจ 

- การนำเสนอขXอมูลเป̂นลำดับข้ันตอน 

- การมีส-วนร-วมของสมาชิกในกลุ-ม 

๓๕ คะแนน 

๓. ความถูกตXองตามหลักวิชาการ 

- สอดคลXองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

- ความถูกตXองตามกระบวนการทำโครงงาน 

- ความสมบูรณ+ของเน้ือหา 

- การใชXคำศัพท+วิทยาศาสตร+ไดXถูกตXอง 

 

 

๔๐ คะแนน 
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เกณฑ0การพิจารณา คะแนน 

๔. ประโยชน+ของโครงงาน 

- การประยุกต+ใชX 

- เกิดองค+ความรูXใหม-ดXานการศึกษา 

๑๐ คะแนน 

๕. การตอบคำถาม 

- การตอบคำถามตรงประเด็น 

- ความถูกตXองในเน้ือหาวิชาการ 

- ความชัดเจนในการตอบคำถาม 

๑๐ คะแนน 

หมายเหตุ  

- การอภิปรายปากเปล-านำเสนอต-อหนXากรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญของโครงงานใหX

ครอบคลุมเนื ้อหาหลักของโครงงานใหXมีความชัดเจนและน-าสนใจ ภายในเวลาที่กำหนด การ

นำเสนอผลงานภายในเวลา ๗ นาที ตอบคำถามภายในเวลา ๗ นาที รวม ๑๔ นาที/โครงงาน 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป̂นส้ินสุด 

๔. รางวัลและทุนการศึกษา 

๔.๑ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนการศึกษาจำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

พรXอมโล-รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ 

๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษาจำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท  

พรXอมโล-รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ 

๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษาจำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  

พรXอมโล-รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ 

๔.๔ รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท พรXอมใบประกาศเกียรติคุณ 

หมายเหตุ  

- รวมเงินรางวัลระดับประเทศ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถXวน) 

- เงินรางวัลมูลค-ารวม ยังไม-รวมโล-รางวัลและของท่ีระลึก 

 

๕. หน่วยงานร่วมจัดการแข่งขัน 

๕.๑ สถาบันวิทยาศาสตร+ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  

๕.๒ บริษัท ทรู คอร+ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 
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รูปแบบการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา 

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

๑. ใช้ไม้อัด/แผ่นบอร์ด ทําตามขนาดกําหนดหรือใกล้เคียงท่ีกําหนดมากท่ีสุด ดังน้ี 

 แผ่น ก ๑ ขนาด  ๖๐  ซ.ม. X ๑๐๐  ซ.ม. 

 แผ่น ข  ขนาด   ๑๒๐  ซ.ม. X ๑๐๐  ซ.ม. 

 
๒. ใช้ส่ือในการนําเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint ฉายข้ึนจอ หรือ Backdrop 

 

หมายเหตุ สามารถเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอโครงงานรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ อุปกรณ์อื่นที่นํามาสาธิต 

อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ โดยไม่ให้อุปกรณ์บดบังการมองเห็นเน้ือหาท่ีแสดงบนบอร์ด/โปสเตอร์ 
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รูปแบบบทคัดย่อ 

(กระดาษขนาด A๔ ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร ๑๖ point) 

 

ส่วนท่ี ๑ รายละเอียดเก่ียวข้องกับโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาฯ 

ช่ือโครงงาน             

ช่ือนักเรียน ๑.      ๒.       

ช่ือครูท่ีปรึกษา             

โรงเรียน              

ท่ีอยู่              

โทรศัพท์      โทรสาร       

ระยะเวลาจัดทําโครงงาน ต้ังแต่           

ส่วนท่ี ๒ เน้ือหาบทคัดย่อ (๑๕๐ ถึง ๓๐๐ คํา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้จัดทําบทคัดย่อเป็นภาษาไทย ซ่ึงมีรายละเอียดครบถ้วน ดังน้ี 

- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีดําเนินการโดยสังเขป 
- ผลของการศึกษาข้นคว้า การเสนอคําตอบให้แก่ปัญหาท่ีศึกษาค้นคว้า หรือการค้นพบ 
- ข้อสรุปท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์ 

 

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

 

บทคัดย่อ 
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บทท่ี ๑ - ๕ ความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า 

รูปแบบรายงาน 

(กระดาษขนาด A๔ ใช้อักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร ๑๖ point) 

ก้ันหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ น้ิว single line spacing 

 

ปกนอก เร่ือง             

โดย ๑             

 ๒             

โรงเรียน             

รายงานฉบับน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๖๕ จัดโดยองค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

 

ปกใน เร่ือง             

โดย ๑             

 ๒             

โรงเรียน             

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก            

 

บทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญตาราง 

สารบัญรูปภาพ 

บทท่ี  ๑ บทนํา  

บทท่ี  ๒ เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

บทท่ี  ๓ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  

บทท่ี  ๔ ผลการทดลองและอภิปรายผล  

บทท่ี  ๕ สรุปผลการทดลอง 

เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ไม่เกิน ๕ หน้า  
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หมายเหตุ 

๑. โปรดจัดทํารายงานตามรูปแบบโดยเคร่งครัดตามข้อกําหนด ดังน้ี 

- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์  ขนาด A๔  พิมพ์หน้าเดียว   

- ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด ๑๖ point  ก้ันหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ ๑ น้ิว ด้านบน ๑.๕ น้ิว 

ด้านล่าง ๑ น้ิว  

- บทที่ ๑ - ๕ รวมความยาวไม่เกิน ๑๕ หน้า อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน ๕ หน้า รายงานฉบับใด

ท่ีมีความยาวเกินกว่าท่ีกําหนดมีผลต่อการให้คะแนน 

- จํานวนรูปเล่มรายงานพิมพ์ท่ีส่ง ๕ ฉบับ ส่งให้ อพวช. ตามท่ีอยู่ในข้อ ๒.๑ 

๒. อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักของโครงงานมีเพียง ๑ ท่าน 

 


