
 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2565 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
1. หลักการและเหตุผล  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนตัวขับเคลื่อนโลกท่ีสำคัญมาเปนเวลาเนิ่นนาน ผลพวงจากการคิดคนทาง
วิทยาศาสตรเขามาสอดแทรกอยู ในชีวิตประจำวันของเราทุกเสี้ยววินาที โดยพื ้นฐานแลววิทยาศาสตร คือ
กระบวนการที่ไมจบสิ้นของการถกเถียงโตแยง การวิเคราะหขอเท็จจริง และการตรวจสอบทบทวน แตละแขนง
ของวิชาวิทยาศาสตรยังมีความเชื ่อมโยงกันอยางนาสนใจ ดังนั ้นการใหความสำคัญตอการศึกษาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการสรางเจตคติที่ดีตอการศึกษาดานนี้จึงมีความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ
ใหเจริญกาวหนา ประโยชนจากการไดเขารวมแขงขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้น 
นอกเหนือไปจากรางวัลที่ไดรับจากการประกวดแลว นักเรียนยังไดมีโอกาสแสดงฝมือและผลงาน ซึ่งนับเปน
ประสบการณท่ีมีคุณคาสำหรับนักเรียนท่ีเขารวมประกวดเองและเปนประโยชนอยางยิ่งตอวงการวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีของประเทศไทย ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงไดจัดใหมีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดมีทักษะ
ทางความคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีดีข้ึนตอไป  

 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาคนควาในเรื่องท่ีสนใจ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความสามารถในการใช
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการทำโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2.3 เพ่ือใหนักเรียนไดมีโอกาสนำเสนอผลงานของตนเอง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพ่ือนๆ 

นักเรียน และครจูากโรงเรียนตาง ๆ 
 
3. รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3.1 โครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีจัดประกวด แบงเปน 3 ระดับคือ  
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3.2 จำนวนนักเรียนและครท่ีูปรึกษาในโครงงาน  



นักเรียนผูจัดทำและนำเสนอโครงงาน สามารถมีไดสูงสุด 3 คนตอ 1 โครงงาน  
ครท่ีูปรึกษาโครงงาน สามารถมีไดสูงสุด 2 คนตอ 1 โครงงาน  

3.3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีแบบออนไลน แบงเปน 2 รอบ  
3.3.1 รอบคัดเลือก ประกวดผานวิดีโอ และไฟลรายงานโครงงาน (.pdf ไฟล) การนำเสนอโครงงาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความยาววิดีโอ ไมเกิน 10 นาที โดยใหอิสระสำหรับรูปแบบการนำเสนอ สามารถตัด
ตอวิดีโอไดแลว โดยคัดเลือก 5 อันดับท่ีมีคะแนนสูงสุด ผานเขาสูรอบตัดสิน  

3.3.2 รอบตัดสิน ทีมที่ผานการคัดเลือก 5 ทีม นำเสนอโครงงาน พรอมการจัดนิทรรศกาล และตอบ
ขอซักถามของคณะกรรมการ ในวนัพฤหัสบดี ท่ี 18 สงิหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
4. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตั้งแตประกาศ – 12 สิงหาคม 2565 เปดรับสมัครสงผลงานเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  
สามารถดาวนโหลดหลักเกณฑ รูปแบบการเขียนเลมโครงงาน 

แ ล ะ แ บ บ ฟ อ ร  ม ใ บ ส ม ั ค ร  ไ ด  ท า ง เ ว ็ บ ไ ซ ต   : 
http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/  
การสงใบสมัคร สามารถสมัครเขารวมกิจกรรมผานชองทาง
ออนไลน ดังนี้  

สงใบสมัคร พรอมไฟลรายงานโครงงานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (pdf ไฟล) วิดีโอการนำเสนอ (อัปโหลดวิดีโอลง Youtube 
แลวนำลิ้งค Youtube สง) ออนไลนผานลิ้งคตอไปนี้เทานั้น 

https://forms.gle/WqduigRT1MiPwhPi7 
 

 
15 สิงหาคม 2565 ประกาศรายช่ือโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีผานเขารอบ

ตัดสิน (ระดับละ 5 ทีม)  
ผานทางเว็บไซต : http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/  

18 สิงหาคม 2565 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรอบตัดสิน และรับเงิน
รางวัล พรอมเกียรติบัตร 
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสพุรรณบุรี จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 

http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/
https://forms.gle/WqduigRT1MiPwhPi7
http://scitech.dusit.ac.th/ScienceFestival/


ติดตอสอบถามรายละเอียด  
• สอบถามรายละเอียดไดท่ี ผูชวยศาตราจารย ดร.ชาติ ทีฆะ  

โทรศัพท 08-4668-3724  
E-mail : chat_tee@dusit.ac.th และ chat.teeka@gmail.com 

 
รูปแบบการเขียนเลมโครงงานฉบับสมบูรณ  
1. เนื้อหาของโครงงาน ความยาวเนื้อหา 5 – 20 หนากระดาษ A4 พิมพดวยตัวอักษร TH SarabunPSK  
2. ระยะขอบกระดาษ ดานบน 1 นิ้ว ดานลาง 1 นิ้ว ดานซาย 1.5 นิ้ว ดานขวา 1 นิ้ว  
3. ขนาดตัวอักษร  

3.1 ช่ือเรื่องโครงงาน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 18 pt ตัวหนา  
3.2 ช่ือผูทำโครงงานและผูรวมทำโครงงาน ขนาดตัวอักษร 16 pt  
3.3 ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน ขนาดตัวอักษร 16 pt  
3.4 สถานศึกษา/สังกัด ขนาดตัวอักษร 16 pt  
3.5 บทคัดยอ ขนาดตัวอักษร 16 pt  
3.6 คำสำคัญ ขนาดตัวอักษร 16 pt (ไมเกิน 6 คำ)  
3.7 หัวขอหลัก ในเลมโครงงาน เชน บทนำ วัตถุประสงค ฯลฯ ขนาดตัวอักษร 16 pt ตัวหนา  
3.8 เนื้อหา ในหัวขอหลักแตละหัวขอ ขนาดตัวอักษร 16 pt  

4. รายละเอียดหัวขอหรือเนื้อหาท่ีปรากฏในเลมโครงงานใหเปนไปตามเกณฑวิชาการท่ัวไป  
สวนประกอบหัวขอหลัก เรียงตามลำดับดังตอไปนี้ หรือตามความเหมาะสม  

4.1 ช่ือเรื่องโครงงาน : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
4.2 ช่ือผูทำโครงงานและผูรวมทำโครงงาน : ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
4.3 ช่ือท่ีปรึกษาโครงงาน  
4.4 สถานศึกษา/สังกัด  
4.5 กิตติกรรมประกาศ  
4.6 บทคัดยอ : เปนการสรุปสาระสำคัญของเรื่อง โดยเฉพาะวัตถุประสงค วิธีการ และผลการวิจัย  
4.7 คำสำคัญ : คำสำคัญท่ีเก่ียวของกับเนื้อหาในโครงงาน (ไมเกิน 6 คำ)  
4.8 บทนำ : เขียนความสำคัญของปญหา การตรวจเอกสาร (Literature review) เฉพาะสวนที่เกี่ยวของ

กับงานในโครงงานเทานั้น  
4.9 วัตถุประสงค : เขียนจุดมุงหมายของงานวิจัยใหชัดเจน  
4.10 วิธีการดำเนินการวิจัย : เขียนระเบียบวิธีการวิจัย อุปกรณและวิธีการ รวมท้ังวิธีการวิเคราะหขอมูล 

โดยเขียนกระชับไมควรพรรณนา  
4.11 ผลการวิจัยและวิจารณผล : ผลการวิจัยและวิจารณ จะเขียนแยกหรือรวมกันก็ได โดยแสดงขอมูลท่ี

สำคัญและจำเปน ในรูปแบบตาราง กราฟ หรือรูปภาพ  
4.12 สรุปผล  



4.13 เอกสารอางอิง : ใหเรียงลำดับตามตัวเลขที่ปรากฏในเนื้อหาของบทความตามลำดับของการอางอิง
โดยเอกสารท่ีนำมาอางอิงควรไดมาจากแหลงท่ีมีการตีพิมพชัดเจน เชื่อถือได เชน วารสาร หนังสือ หรือแหลงขอมูล
อินเตอรเน็ต ท้ังนี้ผูเขียนตองรับผิดชอบความถูกตองของเอกสารอางอิงท้ังหมด  

 
5. การเขียนเอกสารอางอิงใหอางอิงแบบระบบตัวเลข  

5.1 การอางอิงในเนื้อหาของโครงงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  
ตัวอยาง  
เม่ือปดสวิทซลงตอนแรกเข็มของกัลวานอมิเตอร  (แอมมิเตอร)  จะกระดิกไปทางหนึ่ง และกระดิกกลับมา

อยูที่เดิม และหลังจากนั้นเมื่อเปดสวิทซ เข็มของกัลวานอมิเตอร จะกระดิกกลับไปยังทิศตรงขามและกระดิก
กลับมาท่ีศูนยอีกครั้ง[1, 2]  

ตรวจวัดคาฝุนละอองในอากาศบนอุปกรณสมารทโฟน[3] 
การหาคาอัตราเร็วเสียงท่ีเปนฟงกชันของอุณหภูมิ[4]  
 
5.2 การอางอิงในเอกสารอางอิงทายโครงงาน (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)  

รูปแบบหนังสือ 
[1] วีระชัย สิริพันธวราภรณ และ วิทูร ชื่นวชิรศิริ. (2550). ฟสิกสเบื้องตน: สำหรับวิทยาศาสตรการแพทย 

พยาบาล และสาธารณสุข เลม 1. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: เจริญดีม่ันคงการพิมพ.  
[2] Serway, R.A., & Jr. Jewett, J.W. (2019). Physics for Scientists and Engineers with Modern 

Physics. 10th edition. United States of America: Cengage. 
 
รูปแบบวารสารวิชาการ 
[3] อรวรรณ พลฤทธิ์ ณัฐฐกิตต อานันทสันติ ณัฐวัตร เหลาตระกูลงาม และ นวลรัตน วัฒนา. (2562). ระบบ

ตรวจว ัดค าฝ ุ นละอองในอากาศบนอุปกรณสมาร ทโฟน. Journal of Information Science and 
Technology, 10(1), 1–9. 

[4] Hahn, M.D., de Oliveira Cruz, F.A., and Carvalho, P.S. (2019). Determining the speed of sound 
as a function of temperature using Ardoino. Physics Teacher, 57, 114–115. 

 
 
  



เกณฑการตัดสินและการใหคะแนนโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอบคัดเลือก 
ขอ เกณฑการตัดสิน คะแนนเต็ม 
1 ความคิดริเริ่มสรางสรรคของโครงงาน  10 
2 การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรของโครงงาน  

- การสังเกต, การตั้งสมมุติฐาน  
- ข้ันตอนการทดลอง  
- อภิปรายผลการทดลอง, สรุปและวิจารณผลการทดลอง  

30 
10 
10 
10 

3 รูปแบบรายงาน  
- ตองมีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน ในลักษณะ

รูปภาพ กราฟ และตารางอยางถูกตองและเหมาะสม  
- มีความถูกตองของรูปแบบรายงานตามแบบฟอรมท่ีกำหนด  
โดยแบงแตละหัวขออยางชัดเจนตามลำดับ  

15 
10 
 
5 

4 การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (นำเสนอผาน
วิดีโอ อัปโหลดลงใน youtube)  

- การนำเสนอขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน ชัดเจน  
- การใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
- ความสวยงาม ความนาสนใจ ความเหมาะสมในการนำเสนอ  

35 
15 
10 
10 
 

5 ความสมบูรณในภาพรวมของผลงานท่ีเขาประกวด  10 
  100 

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 
 
 
 
 
  



ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
งานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจำป 2565  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
(ภาษาไทย)……………………………………………………………………….………………………………………..……………………… 
(ภาษาอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
2.  ระดับของโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีเขารวมประกวด 

[     ] ประถมศึกษาตอนปลาย 
[     ] มัธยมศึกษาตอนตน 
[     ] มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3.  ชื่อผูทำโครงงานและผูรวมทำโครงงาน (สามารถมีสมาชิกไดสูงสุด จำนวน 3 คน/โครงงาน) 
 1.……………………………...……………..….………… ระดับชั้น …….……….…………….. 
 2.……………………………...………..……….………… ระดับชั้น …….……….…………….. 
 3.………………………….……..…………..….………… ระดับชั้น …….……….…………….. 
4.  อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน (สามารถมีอาจารยท่ีปรึกษาไดสูงสุด จำนวน 2 คน/โครงงาน) 
 1.……………………………...……………..….……………….……….……………..…………. 
 2.……………………………...………..……….……………….……….……………..…………. 
5.  ประโยชนของโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีสงเขารวมประกวด (ระบุเปนขอ ๆ) 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
6.  อีเมล 
 อีเมลหลัก…………………………………………………………………………………... 
 อีเมลสำรอง…………………………………………………………………………………  
 Line ID……………………………………………………………………………………… 
 
 
 



7.  ขอมูลท่ัวไปของผูสมัครเขารวมประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………………………………………………….……  
ท่ีอยู………………………...………..ถนน………………..……………..ซอย……………………..………ตำบล………………..…อำเภอ 
…………..………จังหวัด ……..……..…….รหัสไปรษณีย ………..…….. 
โทรศัพท…………….…………..โทรศัพทมือถือ……………….…….…..โทรสาร.………….……….….. 
อีเมล……………………….…………………..…………….…………………..…………….……………. 
 
 ผูสงโครงงานวิทยาศาสตรเขารวมประกวดและโรงเรียนไดทราบถึงหลักเกณฑในการประกวดครั้งนี้แลว 
ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวทุกประการ และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด ไมมี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น   
 
 

ลงชื่อ ………………………..…………………..……. ผูรับรอง 
         (…………………………...…………………..…) 
            ผูบริหารโรงเรียน/ท่ีปรึกษาโครงงาน 

   วันท่ี …………… เดือน ………………..…….. พ.ศ. ………….. 
 
 


