
ระเบียบการโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
ประเภท  
๑. ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน ๔๐ ทีม  
๒. ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  จำนวน ๔๐ ทีม  
หมายเหตุ ทีมละ ๓ คน สามารถคละชั้นได้ในระดับเดียวกัน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ๑ คน 

แต่ละโรงเรียนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวดทั้ง ๒ ประเภท ประเภทละไม่เกิน ๒ ทีม 
 
กำหนดการ 
๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   ประชาสัมพันธ์โครงการ (ทางเว็บไซต)์ 
๕ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕   รับสมัครผู้เข้าประกวดพร้อมส่งผลงาน (ทางเว็บไซต)์ 
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕   คณะกรรมการตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕   ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ประเภทละ ๑๐ ทีม (ทางเว็บไซต)์ 
     ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรด้วยตนเอง 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   ผู้ผ่านเข้ารอบตอบข้อซักถามต่อหน้าคณะกรรมการ (Google Meet) 
๑ กันยายน ๒๕๖๕   ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล (ทางเว็บไซต)์ 
๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๕   ผู้ที่ได้รับรางวัล ดาวน์โหลดเอกสารการเงิน ลงชื่อ แนบหลักฐาน 

และส่งกลับทางไปรษณีย์เพ่ือรับเงินรางวัลผ่านธนาคาร 
๑ - ๕ กันยายน ๒๕๖๕    คณะทำงานโอนเงินรางวัลผ่านธนาคารให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล  

(หลังจากได้รับหลักฐานทางการเงินแล้วเท่านั้น) 
๗ กันยายน ๒๕๖๕   ผู้ที่ได้รับรางวัล ดาวน์โหลดใบเกียรติบัตรด้วยตนเอง (ทางเว็บไซต์) 
     
ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 
 ผู้เข้าร่วมการประกวด สมัครเข้าร่วมประกวดพร้อมส่งผลงาน ไดท้ีเ่ว็บไซต์ https://sci.dru.ac.th  
 การสมัครเข้าร่วมการประกวด ให้สมัครในนามโรงเรียน ทางเว็บไซต์ https://sci.dru.ac.th ระหว่างวันที่        
๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนดเวลา เมื่อมีผู้สมัครและส่งผล
งานสมบูรณ์แล้ว ครบจำนวน ๔๐ ทีม ในแต่ละประเภท โดยหากมีผู้สมัครครบจำนวนในแต่ละประเภทแล้วจะแจ้ง
ให้ทราบทางเว็บไซต ์ 
 การส่งผลงาน ประกอบด้วย  บทความสรุปโครงงาน และคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงงาน โดยส่งผลงานทาง
เว็บไซต์ https://sci.dru.ac.th ในวันที่ ๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 

(๑) บทความสรุปโครงงาน ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนการทดลอง ผลการทดลอง สรุปและอภิปรายผลการทดลอง และเอกสารอ้างอิง   ในรูปแบบไฟล์ PDF 
ความยาว ๒-๓ หน้า ระยะขอบกระดาษทุกด้าน ๒.๕๔ เซนติเมตร ตัวอักษรปกติ ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาด 
๑๖ พอยท ์ระยะบรรทัดปกติ (Single) เว้นระยะ ๑ บรรทัดระหว่างหัวข้อ และหัวข้อใช้ตัวหนา 

https://sci.dru.ac.th/
https://sci.dru.ac.th/
https://sci.dru.ac.th/


(๒) คลิปวิดีโอการนำเสนอโครงงาน ในรูปแบบไฟล์ .mp4 ความยาวของคลิปวิดีโอไม่เกิน ๘ นาที โดย     
ผู้เข้าประกวดนำวิดีโอผลงานขึ้น YouTube หรือ Drive ของตนเอง (ครูที่ปรึกษา/หัวหน้าทีม) และแชร์ Link ที่อยู่
ผลงานให้กับคณะกรรมการสามารถเข้าไปตรวจดูได้  (โดยการแชร์ Drive (ทุกคนที ่มีล ิงค์) หรือให้กับเมล์ 
sci.dru@dru.ac.th) 

(๓) กรอบแนวคิดหรือวัตถุประสงค์ของโครงงานฯ ที่ส่งประกวดต้องไม่ซ้ำกับงานที่เคยส่งเข้าประกวดที่อ่ืน 
 คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทการประกวดละ ๓ ท่าน พิจารณาให้คะแนนบทความ
สรุปโครงงาน และคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงงาน เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ จำนวน ๑๐ ทีม โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

คะแนนบทความสรุปโครงงาน (๕๐ คะแนน) 
(๑) กำหนดหัวข้อปัญหาชัดเจนสอดคล้องกับการศึกษาทดลอง     ๑๐  คะแนน 
(๒) มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ครบถ้วนและถูกต้อง  ๑๕  คะแนน 
(๓) การอ้างอิง          ๕  คะแนน  
(๔) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์/การสร้างนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่  ๑๐  คะแนน 
(๕) คุณค่าของโครงงาน/สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง   ๑๐  คะแนน 
คะแนนคลิปวิดีโอการนำเสนอโครงงาน (๕๐ คะแนน) 
(๑) ความสมบูรณ์ของภาพและเสียง     ๑๐  คะแนน 
(๒) รูปแบบการนำเสนอมีความสวยงาม น่าสนใจ     ๒๐  คะแนน 
(๓) การเรียงลำดับเนื้อหาเหมาะสม เข้าใจง่าย    ๑๐  คะแนน 
(๔) บุคลิกภาพและการใช้ภาษาในการนำเสนอ    ๑๐  คะแนน   

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 ผู้ผ่านเข้ารอบตอบข้อซักถามต่อหน้าคณะกรรมการ (๕-๑๐ นาท)ี ผ่าน Google Meet  ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๕ เพ่ือคัดเลือกผู้ชนะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

(๑) คะแนนเดิม ยกมา              ๑๐๐  คะแนน 
(๒) ความรอบรู้ ความเข้าใจในโครงงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ๑๐  คะแนน 
(๓) การตอบคำถามได้ถูกต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น    ๑๐  คะแนน 
(๔) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     ๑๐  คะแนน 

โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 นักเรียน/นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยสามารถดาวน์โหลดด้วย
ตนเอง เมื่อสิ้นสุดการประกวดในแต่ละรอบทางเว็บไซต์ https://sci.dru.ac.th  
 
รางวัล 
- รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล ๓,๕๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท 
- รางวัลชมเชย   เงินรางวัล    ๕๐๐ บาท 
หมายเหตุ  เงินรางวัลโอนผ่านบัญชีธนาคารของผู้เข้าประกวดรายชื่อลำดับที่ ๑ ในใบสมัครเมื่อคณะฯ ได้รับ
เอกสารเบิกจ่ายและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

https://sci.dru.ac.th/


 
เอกสารประกอบการรับเงินรางวัล 
 
- เอกสารใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลด กรอกข้อมูล และลงชื่อ) 
- แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online (ดาวน์โหลด กรอกข้อมูล และลงชื่อ) 
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
- สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน พร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 
- ส่งกลับมาที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 
     กรุณาส่ง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 172  ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ์ 
 เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600 

(เอกสารโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
 ประจำปี ๒๕๖๕ (ออนไลน์)) 

 
 
ติดต่อสอบถาม 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต เบอร์โทร 
๐๘ ๙๗๔๓ ๐๔๓๔ หรือ อาจารย์เสาวนีย์ ปรัชญาเกรียงไกร เบอร์โทร ๐๘ ๙๒๒๓ ๘๘๗๗ ในวัน-เวลาราชการ 

 


