
 
เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
ผูประสานงาน และรับผิดชอบ  :  
  Ÿนางกนิษฐา วงศเศรษฐภูษิต โทรศัพทมือถือ  ๐๘๙-๔๖๐-๑๕๑๙ 
  Ÿนายสุรเดช ขําทวี  โทรศัพทมือถือ ๐๘๕-๕๓๓-๓๒๕๓ 
๑.โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทการทดลอง 

๑.๑ คุณสมบัติผูเขาประกวด 
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ 
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 
๑.๑.๓ นักเรียนระดับ ปวช 

๑.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาประกวด 
๑.๒.๑ ระดับชั้น ม.๑-๓   จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 
๑.๒.๒ ระดับชั้น ม .๔ -๖ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 
๑.๒.๓ ระดับ ปวช.   จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 

๑.๓ รายละเอียดหลักเกณฑการประกวด 
๑.๓.๑ โครงงานที่สงเขาประกวดตองเปนโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทการทดลอง  ท่ี
เก่ียวของกับ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาหาความรูเพ่ือใหไดคําตอบใน
เรื่องท่ีศึกษา 

๑.๓.๒ สงรายงานโครงงานเปนรูปเลมใหคณะกรรมการในวันรายงานตัวจํานวน ๓ ชุด  
 ๑.๓.๓ นําผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑมาตรฐาน 

 

 
 

  ๑) อุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีนํามาสาธิตอาจวางบนโตะ  โดยไมยื่นอกมาจากโตะ 

๖๐ ซม. ๖๐ ซม. 
๖๐ ซม. 

๑๒๐ ซม. 



  ๒) นําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการและตอบขอซักถามใชเวลาประมาณ ๑๐  นาที 
-๒- 

 ๓) สื่อ  ผูสงโครงงานเขาประกวดจัดเตรียมมาเอง 
 ๔) ตองเปนโครงงานทีคิ่ดข้ึนดวยตนเอง หากตรวจพบวามีการคัดลอกผลงานของผูอ่ืน          

กรรมการขอตัดสิทธิ์การเขารวมแขงขัน หรือขอยกเลิกรางวัล/เกียรติบัตร หากตรวจพบภายหลัง 
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน  

๑.๔.๑ การกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน ๑๐  คะแนน 
๑.๔.๒ ขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบการทําโครงงาน ๑๐  คะแนน 
๑.๔.๓ การออกแบบการทดลอง ๑๐  คะแนน 
๑.๔.๔ อุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการทดลอง ๕  คะแนน 
๑.๔.๕ การดําเนินการทดลอง ๕  คะแนน 
๑.๔.๖ การบันทึกขอมูลและจัดทําขอมูล ๕  คะแนน 
๑.๔.๗ การแปลความหมายขอมูลและสรุปผล ๕  คะแนน 
๑.๔.๘ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ๑๐  คะแนน 
๑.๔.๙ ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑมาตรฐาน ๕  คะแนน 
๑.๔.๑๐ การนําเสนอปากเปลา ๑๐  คะแนน 
๑.๔.๑๑ การตอบขอซักถามของกรรมการ ๑๐  คะแนน 
๑.๔.๑๒ รูปแบบการเขียนรายงาน ๕  คะแนน 
๑.๔.๑๓ การนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคา ๑๐  คะแนน 

๑.๕ เกณฑการตัดสิน 
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รอยละ ๗๐ – ๗๙   ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
รอยละ ๖๐ – ๖๙   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ํากวารอยละ  ๖๐   ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการจะเห็นเปนอยาง

อ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๓- 
๑.๖ รูปแบบการเขียนรายงาน 

(ปกนอก) 

 
 

 
 
 
 
 

เรื่อง        
โดย 

๑.             
๒.             
๓.             

ครูท่ีปรึกษา 
๑.             
๒.             

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร  ประเภท   
เรื่อง        

โดย 
๑.             
๒.             
๓.             

ครูท่ีปรึกษา 
๑.             
๒.             

 
วิทยาลัย       

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร 
ประเภท    ระดับชั้น   



 
 

-๔- 
บทคัดยอ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญ 
 สารบัญตาราง 

สารบัญรูปภาพ 
บทท่ี  ๑  บทนํา 
บทท่ี  ๒  เอกสารประกอบที่เก่ียวของ 
บทท่ี  ๓  อุปกรณและวิธีการดําเนินการ 
บทท่ี  ๔  ผลการดําเนินการ 
บทท่ี  ๕  สรุปผลการดําเนินการ / อภิปรายผลการดําเนินการ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ภาคผนวกจํานวนไมเกิน ๑๐ หนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา 



 
 

-๕- 
๒.แสดงวิทยาศาสตร  (Science  Show) 

๒.๑ คุณสมบัติผูเขาประกวด 
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓ 
๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖ 
๒.๑.๓ นักเรียนระดับ ปวช 

๒.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาประกวด 
๒.๒.๑ ระดับชั้น ม.๑-๓    จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 
๒.๒.๒ ระดับชั้น ม .๔-๖  จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 
๒.๒.๓ ระดับ ปวช.๑-๓    จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน 

๒.๓. รายละเอียดและเกณฑการตัดสิน 
๒.๓.๑ เปนการแสดงดวยการทดลองท่ีสามารถอธิบายไดดวยหลักการหรือทฤษฎี

ทาง 
วิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ และมีเนื้อหาในการสรางสรรคเชิงบวก 

๒.๓.๒ เปนการแสดงท่ีสามารถกระตุนความสนใจ  และเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู
วิทยาศาสตร 

๒.๓.๓ การใชภาษาตองใชคําสุภาพเหมาะสมในการนําเสนอไมใชถอยคําท่ีกอใหเกิด 
ความหมายกํากวมหรือคําท่ีแสดงถึงการไมใหเกียรติผูอ่ืน 

๒.๓.๔ อุปกรณประกอบการแสดงผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง และหากมีการวาง
บนโตะได 

ไมเกินความยาวของโตะ 
๒.๓.๕ การแสดงตองมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูแสดงและผูเขาชม 
๒.๓.๖ เปนการแสดงท่ีไมไดเลียนแบบมาจากผูอ่ืน หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การ

เขารวม 
แขงขัน หรือยกเลิกรางวัล เม่ือมีการตรวจสอบภายหลังไดทันที 

๒.๔. เกณฑการใหคะแนน  (๑๐๐  คะแนน) 
๒.๔.๑ ความสําเร็จของการทดลอง  (๒๐  คะแนน) 

-มีทักษะการใชเครื่องมือและแสดงข้ันตอนการทดลองไดอยางชัดเจน(๑๐
คะแนน)   

-ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองประสบผลสําเร็จ(๑๐ คะแนน) 



๒.๔.๒ ความถูกตองเชิงวิชาการ  (๒๐ คะแนน) 
  -อธิบายหลักการทดลองไดถูกตองตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจน 
        (๑๐ คะแนน) 
  -การแสดงสามารถตอบปญหาหรือสมมติฐานไดอยางชัดเจน (๑๐ คะแนน) 

๒.๔.๓ การนําหลักการไปใชประโยชน  (๑๐  คะแนน) 
- มีความเชื่อมโยงการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันใหเห็นไดอยางชัดเจน 
  (๑๐ คะแนน) 

-๖- 
๒.๔.๔ ความม่ันใจ  ลีลาในการเสนอ  (๑๕  คะแนน) 

-มีไหวพริบปฏิภาณและความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา (๑๐ 
คะแนน) 

-มีบุคลิกภาพและความม่ันใจในการนําเสนอ (๕ คะแนน) 
๒.๔.๕ การใชภาษา  (๑๐  คะแนน) 

-การใชภาษาสุภาพเหมาะสม เสียงดัง ฟงชัด เขาใจงาย (๕ คะแนน) 
-การใชศัพทวิชาการไดอยางถูกตอง (๕ คะแนน) 

๒.๔.๖ การมีสวนรวมในการแสดง  (๑๐  คะแนน) 
-บุคคลในทีมแตละคนมีสวนรวมในการนําเสนอ สอดคลองกัน (๕ คะแนน)  
-การทํางานแสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางมีสวนรวมของทีม (๕ คะแนน) 

๒.๔.๗  เวลาท่ีใชในการแสดง  (๑๕  คะแนน) 
- ใชเวลาในการแสดงตามท่ีกําหนดไว นับรวมเวลาในการจัดเตรียมความ

พรอม 
แสดงเกินเวลา  ๑๕  นาที แสดงจบกอนเวลา  ๑๕  

นาที 
หักคะแนน 

เกิน  ๒  นาที จบกอน  ๒  นาที -๑ 
เกิน  ๓  นาที จบกอน  ๓  นาที -๒ 
เกิน  ๔  นาที จบกอน  ๔  นาที -๓ 

*แสดงเกินเวลา  ๕  นาที  ใหจบการแสดงทันที 
๒.๔.๘ การเปดโอกาสใหผูเขาชมมีสวนรวมในกิจกรรม  (๕  คะแนน) 

- ผูชมไดมีสวนรวมขณะทําการแสดงอยางท่ัวถึง (๕ คะแนน) 
๒.๔.๙ ประหยัดและปลอดภัย  (๕  คะแนน) 

- ใชอุปกรณการแสดงท่ีหาไดท่ัวไปราคาไมแพง (๓ คะแนน) 
- การแสดงไมกอใหเกิดอันตรายตอผูแสดงและผูชม (๒ คะแนน)  



๒.๕ เกณฑการตัดสิน 
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง 
รอยละ ๗๐ – ๗๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
รอยละ ๖๐ – ๖๙  ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ต่ํากวารอยละ  ๖๐  ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการจะเห็นเปนอยาง

อ่ืน 
 

หมายเหต ุ 
๑) การคัดคานตองกระทํากอนเริ่มการแสดง 
๒) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินใหถือเปนท่ีสุด   


