
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2565 

ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวยีน  เศรษฐกิจสีเขียว BCG” 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

----------------------------------------------------------------------- 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์

1.1 ระเบียบการประกวด  
 1.1.1 การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ  
  1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.1.2 การประกวดแต่ละระดับแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
  1) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์        
  2) โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง หรือสํารวจ 
 1.1.3 เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลระดับเขตการศึกษาหรือระดับชาติ 
 1.1.4 ประกวดเป็นทีม ๆ ละ ไม่เกิน 3 คน โดยแต่ละทีมจะส่งโครงงานได้เพียง 1 เรื่อง เท่านั้น  
 1.1.5 ให้สถานศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดในแบบฟอร์มออนไลน์ โดยต้องแนบรายละเอียดให้ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มการสมัคร 
 1.1.6 การเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 
 1.1.7 การประกวด แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้ 
  1) รอบที่ 1 รอบคัดเลือก หลังจากปิดรับสมัครในข้อ 1.1.6 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตาม
เอกสารบทความ (Science Project Article) ที่แนบมากับใบสมัคร และประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 10 สิงหาคม 
2565 
  2) รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบนําเสนอผลงาน ณ ห้อง 40205 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 40206 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตึก 40 ในวันที่ 19 สิงหาคม 
2565 และประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 20 สิงหาคม 2565 
** หมายเหตุ ** 
          1. ผู้ประกวดต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นโครงงานประเภทใด  
   [ 1 ระดับ : 1 ทีม : 1 โครงงาน : 1 ประเภท ] 
          2. ในแต่ละระดับการแข่งขัน โรงเรียนสามารถส่งผลงานได้เพียงประเภทละ 1 โครงงานเท่านั้น  
   [ รวม 2 โครงงาน : 1 ระดับ : 1 โรงเรียน ]  

1.2 การสมัคร 
1.2.1 รับสมัครในระบบออนไลน์เท่านั้น โดยกรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วนตามคําชี้แจง ทุกหัวข้อ 
1.2.2 ต้องแนบไฟล์บทความ (Science Project Article) ที่พิมพ์ตามแบบฟอร์มที่กําหนด ใน 2 รูปแบบ 

ได้แก่ PDF file 1 ชุด และ Word file 1 ชุด  
1.2.3 ต้องแนบ Link ของ Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาท ีที่นําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ลงในใบสมัคร 

ดังนี้ 
 1) เป็น Link ที่ Upload ขึ้น YouTube โดยตั้งค่าการเผยแพร่แบบ “ไม่เป็นสาธารณะ” และแชร์ 

Link มาแนบลงในใบสมัคร หรือ 
 2) เป็น Link ที่ Upload ขึ้นบน Cloud และแชร์ Link มาแนบลงในใบสมัคร 

หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่  



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลัดดา อุ่นสะอาด โทรศัพท์ 081-7557720 
1.3 การลงทะเบียนและการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ (เฉพาะรอบชิงชนะเลิศ) 

1.3.1 การประกวดให้ผู้ส่งโครงงาน ลงทะเบียนในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 08:30 น.   
ณ ห้อง 40205 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 40206 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ตึก 40  

1.3.2 การนําเสนอ เป็นการนําเสนอแบบออนไซต์ (On site) โดยนักเรียนเจ้าของโครงงานต้องนําเสนอ      
กับสไลด์ประกอบการนําเสนอ วัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์  โดยให้เวลา การนําเสนอ 15 นาที และกรรมการ
ซักถาม 10 นาที 

1.4 รูปแบบการเขียนบทความโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1.4.1 คําแนะนําการเตรียมต้นฉบับบทความ (Science Project Article) 

  การเตรียมต้นฉบับทความให้พิมพ์ผลงานด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว จํานวนไม่เกิน 10 หน้า 
และกําหนดให้ใช้ตัวอักษรกลุ่ม TH SarabunPSK เท่านั้น องค์ประกอบของบทความต้องประกอบด้วย ชื่อเรื่อง       
ชื่อผู้เขียน โรงเรียน/สถานศึกษา  ช่องทางการติดต่อผู้เขียน  บทความต้องมีบทคัดย่อภาษาไทยและคําสําคัญ 
(Keywords ประมาณ 3-5 คํา) และมีส่วนประกอบของบทความอย่างน้อยตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้   
        บทนํา  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  ขอบเขตของการศึกษา  วิธีการดําเนินการศึกษา/ทดลอง   
ผลการศึกษา  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) และเอกสารอ้างอิง    

1.4.2 ข้อกําหนดในการเตรียมต้นฉบับ 
1) ขนาดกระดาษ A4 
2) ขอบกระดาษ ขอบซ้าย 1.3 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว ขอบบน 1 นิ้ว และ ขอบล่าง 1 นิ้ว    
3) ระยะห่างระหว่างบรรทัด ใช้บรรทัดพิมพ์ระบบ 1 บรรทัดพิมพ์เดี่ยว (Single space) 
4) ตัวอักษร ใช้ตัวอักษรกลุ่ม TH SarabunPSK ตามกําหนด ดังนี้ 

 

รายการ ขนาด รูปแบบ 

ชื่อเรื่อง (Title) 18 point ภาษาไทย กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

ชื่อผู้เขียนทุกคน 14 point 
14 point 

- ชื่อผู้เขียน  ภาษาไทย กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
- ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา  ภาษาไทย              
   กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 

บทคัดย่อ 16 point 
14 point 

 
14 point 

- ชื่อ “บทคัดย่อ” กําหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา 
- เนื้อหาบทคัดย่อ ภาษาไทย ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
  ตัวธรรมดา 
- คําสําคัญ ให้พิมพ์ต่อจากบทคัดย่อและควรเลือก   
  คําสําคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ   
  3 ถึง 5 คํา ใช้ตัวอักษรภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

เนื้อหาของบทความ 16 point 
14 point 
14 point 

- หัวข้อหลักของบทความ กําหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
- หัวข้อรองของบทความ กําหนดชิดซ้าย, ตัวหนา 
- เนื้อหาของบทความ กําหนด ย่อหน้า 0.5 นิ้ว,  
  ตัวธรรมดา 

 
 
 



5) ภาพ การแทรกภาพในบทความ คําบรรยายภาพต้องอยู่ใต้ภาพและจัดชิดขอบซ้าย คําบรรยายภาพ
ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา 

6) ตาราง การแทรกตารางในบทความ คําบรรยายตารางต้องอยู่เหนือตารางและจัดชิดขอบซ้าย         
คําบรรยายตารางใช้ตัวอักษรขนาด 14 point, ตัวธรรมดา 

7) รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง 
      การค้นคว้าข้อมูลและการศึกษาผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกําหนดแหล่งข้อมูลเพ่ือการสืบค้น 4 รปูแบบ 

ได้แก่ 1) หนังสือ/ตํารา/รายงาน  2) บทความในวารสารวิชาการ  3) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และ 4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น เว็บไซด์/หนังสือออนไลน์  เป็นต้น   โดยมีรูปแบบในการเขียนอ้างอิง ดังต่อไปนี้ 
การเขียนอ้างอิงจากหนังสือ/ตํารา/รายงาน  
รูปแบบ : 
ชื่อผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)./เมืองที่พิมพ์/:/สํานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์. 
ตัวอย่าง : 
นิพนธ์  ตังคณานุรักษ์ และคณิตา  ตังคณานุรักษ์. (2550). หลักการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางเคมี. 

กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in organisations: An introduction to organisational 

behaviour. 3rd ed. New York : McGraw-Hill.  
บทความในวารสารวิชาการ 
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(เล่มท่ี),/เลขหน้า. 
ตัวอย่าง : 
ศุจีภรณ์  อธิบาย. (2557). แพลงก์ตอนสัตว์และคุณภาพน้ําในห้วยหญ้าเครือและห้วยพรมแล้งอุทยานแห่งชาติ 
 น้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 42(2), หน้า 327-340. 
Cukrov, N., Cmuk, P., Mlakar, M., & Omanović, D. (2008). Spatial distribution of trace metals in  
 the Krka river, Croatia: an example of the self-purification. Chemosphere, 72,  

pp. 1559-1566. 
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์   
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน./(ปี)./ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์./ระดับปริญญา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี/มหาวิทยาลัย. 
ตัวอย่าง : 
แสงสรรค์  ภูมิสถาน. (2545). ผลกระทบของกิจกรรมนันทนาการต่อคุณภาพน้ําในแหล่งนันทนาการทางธรรมชาติ:  

กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
Bureekul, T.  ( 1998) .  Major factor affecting industrial hazardous waste policy implementation in 

Thailand. Master Thesis, National Institute of Development Administration. 
 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ หนังสือออนไลน์  
รูปแบบ : 
ชื่อผู้เขียน./(ปีที่สืบค้น)./ชื่อเรื่องหรือชื่อแฟ้มข้อมูล [ประเภทสื่อ]. แหล่งที่มา/:/URL/[วันที่สืบค้นข้อมูล].  
ตัวอย่าง : 
กรมวิชาการเกษตร. (2562). แนวทางการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและพืชสําหรับทุเรียน [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://164.115.43.131/fertilizer/ [7 กรกฎาคม 2563].  



ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี. (2559). สมุนไพร [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
https://med.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/Herbal [15 สิงหาคม 2562].  

8) รูปแบบการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาของบทความ 
กรณีอยู่ด้านหน้าข้อความ  
 รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง/(ปีที่พิมพ์) 
 ตัวอย่าง : วัชราภรณ์  สังข์ทอง (2563) กล่าวว่า...... หรือ จมุพล ดวงดี (2558) อธิบายว่า....... 
กรณีอยู่ด้านหลังข้อความ 
 รูปแบบ : (ชื่อผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์) 
  ตัวอย่าง : การสุ่มตัวอย่างกําหนดจํานวนซ้ําเท่ากับ 3 ซํ้า (กรกนก  ทองใจ, 2552)  
การอ้างอิงกรณีที่มีผู้แต่ง 1 คน 2 คน และ 3 คน 
  กรณีผู้แต่งคนเดียว 
  - การอ้างอิงหน้าข้อความ  
   นวนิตย์  สวนสน (2563) หรือ Stone (2015) 
  - การอ้างอิงหลังข้อความ 
   (นวนิตย์  สวนสน, 2563) หรือ (Stone, 2015) 
  กรณีผู้แต่ง 2 คน 

- การอ้างอิงหน้าข้อความ  
   ปรัชญา  ใจกล้า และดวงใจ  สมัครสมาน (2560) หรือ Watt and Stanford (2001) 
  - การอ้างอิงหลังข้อความ 
   (ปรัชญา ใจกล้า และดวงใจ  สมัครสมาน, 2560) หรือ (Watt and Stanford, 2001) 
กรณีผู้แต่ง 3 คน ขึ้นไป 
  - การอ้างอิงหน้าข้อความ  
   สุธีร์  รัตนเพียร และคณะ (2558) หรือ Henderson et al. (2009) 
  - การอ้างอิงหลังข้อความ 
   (สุธีร์  รัตนเพียร และคณะ, 2558) หรือ (Henderson et al., 2009) 
  



1.5 เกณฑ์การตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์  

ประเด็นการพิจารณา 
รอบ 

คัดเลือก 

รอบ 
ชิงชนะ 

เลิศ 
หลักเกณฑ์ 

1. โจทย์หรือปัญหาในการทําโครงงาน  
   (Research problem) 

10 คะแนน 10 คะแนน 1) ความสอดคล้องของที่มาและความสําคัญของปัญหา  
2) วัตถุประสงค์มีความชัดเจน ตรงกับปัญหาที่ศึกษา 

2. การออกแบบและกระบวนการทดลอง   
(Design and Methodology) 
  

20 คะแนน 15 คะแนน 1) มีการกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม  
    ตัวแปรควบคุม ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ 
2) ทฤษฎีและหลักการในการตรวจสอบเอกสารตรงกับ 
    ปัญหาที่ศึกษา  
3) มีการวางแผนและวิธีการรวบรวมข้อมูลที่ดี 

3. การทดลองและประดิษฐ์ (Execution) 
 

30 คะแนน 25 คะแนน 1) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
2) ผลการทดลอง/ผลการใช้งานสามารถทําซ้ําใหม่ได้  
3) มีความถูกต้องของข้อมูลและวิธีการสื่อสารข้อมูลที่ 
    เหมาะสม 
4) รวบรวมข้อมูลได้เพียงพอที่จะสนับสนุนการวิเคราะห์ 
    และสรุปผล  
5) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติอย่าง 
    เหมาะสม 

4. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 
  

15 คะแนน 10 คะแนน 1) โครงงานแสดงให้เห็นถึงจินตนาการและการประดิษฐ์ 
    สิ่งใหม่ 
2) นําเสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปซึ่งนําไปสู่วิธีการหรือ  
    ทางเลือกใหม ่ๆ โดยเน้นที่ผลการทดลอง 

5. บทความ (Science Project Article) 
   

25 คะแนน 15 คะแนน 1) ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด 
2) การอ้างอิงถึงที่มาของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
3) รูปภาพ กราฟ คําอธิบายประกอบที่ชัดเจน 

6. การนําเสนอปากเปล่า (Interview)  25 คะแนน 1) ตอบคําถามได้กระชับ ชัดเจน แสดงออกถึงความ 
   รอบรู้และความเข้าใจในเรื่องที่ทํา 
2) เข้าใจหลักการพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
3) เข้าใจการแปลผลและข้อจํากัดของผลการทดลอง 
   และการสรุปผล  
4) การมีส่วนร่วมและความเข้าใจในโครงงานของ 
   สมาชิกทุกคนในทีม  
5) การนําเสนอเหมาะสมกับเวลาที่กําหนดให้ 

 
**หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด 
 
 



1.6 เกียรติบัตร 
1.6.1 นักเรียนผู้สมัครและครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร  
        ระบ ุ“เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” 
1.6.2 นักเรียนผู้สมัครและครูที่ปรึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับเกียรติบัตร  

ระบ ุ“ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์” 
1.6.3 นักเรียนผู้สมัครและครูที่ปรึกษาที่ชนะการประกวด 3 ลําดับจะได้รับเกียรติบัตร  

ระบุตามระดับรางวัลที่ได้รับ 
1.7 รางวัล  

การประกาศผล จะประกาศบริเวณหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผ่านเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะข้ึนประกาศใน   วันที่ 20 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

รางวัล 
ประเภท 

สิ่งประดิษฐ์ ทดลอง หรือสํารวจ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท 1,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท 800 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท 500 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รางวัลชนะเลิศ 1,000 บาท 1,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 800 บาท 800 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท 500 บาท 

 
การรับเงินรางวัล ผู้ได้รับรางวัล ต้องมารับเงินยังสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเวลาราชการ 

ด้วยตนเองตามรายชื่อที่ประกาศ ทั้งนี้  1 ทีม เซ็นชื่อรับเพียง 1 ท่าน พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้เซ็นรับเงิน   
(ครูที่ปรึกษาโครงงานฯ ไม่สามารถรับเงินรางวัลแทนได้) 
 
 
 
 
 
 
 
 


