
การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

การแข่งขันทกัษะทางวชิาการและส่ิงประดษิฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี 
ปีการศึกษา 2558 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

รายการการแข่งขนั 
ระดบัชั้น 

ประเภท 
ป.1-3 ป.4-6 ม.1-3 

1. การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ -   ทีม 3 คน 

2. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภททดลอง 

-   ทีม 3 คน 

3. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 

-   ทีม 3 คน 

4. การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 
(Science Show) 

-   ทีม 3 คน 

5. การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐท์าง
วทิยาศาสตร์ 

  ทีม 2 คน 

 
รายละเอียด 
1. Download ใบสมคัรและรับข่าวสารการแข่งขนั:  www.pongsuwan.org (ข่าวประชาสมัพนัธ์) 
2. ส่งใบสมคัรการแข่งขนั:  ภายในวนัที่ 1 กนัยายน 2558  ส่งเมลลไ์ปที่  pongsuwanwittaya@live.com 

รับเป็นไฟล ์excel ตามแบบที่ download จากเวปไซตเ์ท่านั้น  
3. วนัที่แข่งขนั:     28  พฤศจิกายน  2558 
4. สถานที่แข่งขนั:   โรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยา 
5. ลงทะเบียน:    ตั้งแต่เวลา  08.15  น. – 08.50 น.  ณ  เวทีลานเอนกประสงค ์
6. เร่ิมการแข่งขนัทุกประเภท:  เวลา  09.00  น. 
7. ภาชนะที่ใส่อาหารมา:  เม่ือทานเสร็จแลว้ ขอใหน้ าภาชนะทุกประเภทกลบัไปทิ้งที่โรงเรียนของท่าน 
8. สถานที่จอดรถ:  ลานจอดรถโรงเรียน, เอ็ม.ที. อารีน่า, วดัสายไหม, ช.สุนนัท ์เพลส 
9. ศูนยว์ทิยาศาสตร์:   โรงเรียนผอ่งสุวรรณวทิยา  โทรศพัท ์02-5312197, 081-8444032 
10. ผลการแข่งขนั:  ประกาศผลที่ www.pongsuwan.org (ผลการแขง่ขนัจะประกาศขึ้นเวปไซต ์     

เม่ือการแข่งขนัทุกประเภทเสร็จส้ิน และผา่นการตรวจทานคะแนนแลว้) 

  

http://www.pongsuwan.org/
mailto:pongsuwanwittaya@live.com
http://www.pongsuwan.org/


การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

1. การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์ 
 
1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน     

1.1. นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6 
1.2. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1. ระดบัชั้น ป. 4-6  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 
2.2. ระดบัชั้น ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 

 

3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
3.2. การแข่งขนัแบ่งออกเป็น 3 รอบ ดงัน้ี 

 

รอบที ่1: กจิกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ท าแบบทดสอบ) – 60 คะแนน   เวลาทีใ่ช้แข่งขัน 60 นาท ี
- ขอบข่ายของเน้ือหา ความรู้เก่ียวกบัสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแต่ละระดบัชั้น ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม เหตุการณ์ปัจจุบนัและดาราศาสตร์ 
- ผูเ้ขา้แข่งขนัท าขอ้สอบแบบปรนยั 40 ขอ้ และขอ้สอบแบบโจทยส์ถานการณ์ตามแนวทางประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ 
(PISA) จ  านวน 2 ขอ้ แบ่งเน้ือหา ดงัน้ี 

1. เน้ือหาทัว่ไป  แบบปรนยั   20  ขอ้        (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
2. ความสามารถทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 20  ขอ้     (ขอ้ละ 1 คะแนน) 
3. แบบโจทยส์ถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA)  2  ขอ้ (ขอ้ละ 10  คะแนน) 
 โดยโจทยท์ั้ง 2 ขอ้ จะประกอบดว้ยขอ้ค าถามยอ่ยแบบเขียนอธิบายค าตอบ และจะมีขอ้ค าถามแบบเลือกตอบใน
รูปแบบต่างๆ ไดต้ามความเหมาะสม 

 - คณะกรรมการด าเนินการ จดัท าแบบทดสอบทุกฉบบัและแจกผูเ้ขา้แข่งขนัทุกคนในวนัแข่งขนั 
 - คณะกรรมการด าเนินการ แจกกระดาษค าตอบให้ทีมละ 1 แผน่, ผูเ้ขา้แข่งขนัน าปากกาเขา้หอ้งสอบไดค้นละ 1 แท่ง 
 - ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองคิดเลข หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เขา้ไปในห้องแข่งขนั  

 

เกณฑก์ารผา่นเขา้รอบท่ี 2: ไดค้ะแนนจากการท าแบบทดสอบ ร้อยละ 80 ข้ึนไป (ตั้งแต่ 48 คะแนน ข้ึนไป)  

 
รอบที ่2: กจิกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ตอบปัญหาสด บนเวที) – 40 คะแนน เวลาทีใ่ช้แข่งขัน 30 นาท ี

- ผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีผา่นเขา้รอบท่ี 2 ตอบปัญหาสดบนเวที  จ  านวน  20  ขอ้  ขอ้ละ 2  คะแนน 

 

เกณฑก์ารผา่นเขา้รอบท่ี 3: - ผูท่ี้ท  าคะแนนไดล้  าดบัท่ี 1 – 10 (ระดบัชั้น ป.4-6),  ผูท่ี้ท  าคะแนนไดล้  าดบัท่ี 1 – 5 (ระดบัชั้น ม.1-3)      
ไดสิ้ทธิเขา้แข่งขนัรอบท่ี 3 (ในกรณีท่ีมีทีมไดค้ะแนนรวมเท่ากนัให้จดัล าดบัจากคะแนนการตอบปัญหาสดบนเวที (40 คะแนน) หาก
คะแนนดงักล่าวยงัเท่ากนัอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนความสามารถทางดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (20 คะแนน) หาก
คะแนนดงักล่าวยงัเท่ากนัอีกให้พิจารณาคะแนนในส่วนโจทยส์ถานการณ์ตามแนวการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ PISA (20 
คะแนน) หากคะแนนดงักล่าวยงัเท่ากนัอีกให้แข่งขนัตอบปัญหาสดบนเวทีขอ้ต่อขอ้จนกว่าจะไดผู้ช้นะ 

 

  



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

รอบที ่3: กจิกรรมแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์    เวลาทีใ่ช้แข่งขัน 2 ช่ัวโมง 
 - ส่ือ ขอ้สอบ สถานการณ์ปัญหา (คณะกรรมการตดัสิน เป็นผูจ้ดัเตรียม) 
 - อุปกรณ์การเขียนท่ีอนุญาตให้น าเขา้หอ้งแข่งขนั คือ ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  น ้ ายาลบค าผดิ  (ผูเ้ขา้แข่งขนั เป็นผูจ้ดัเตรียม)  

- ไม่อนุญาตให้น าเคร่ืองคิดเลข หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุดา้นบน เขา้ไปในห้องแข่งขนั 
เกณฑก์ารให้คะแนนกิจกรรมแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม 100  คะแนน 

1. การเตรียมวสัดุอุปกรณ์    10 คะแนน 
2. การออกแบบการทดลอง    10 คะแนน 
3. การปฏิบติัการทดลอง    30  คะแนน 
4. การเขียนรายงานการทดลอง   50 คะแนน  แบ่งเป็น 
 4.1. ตั้งช่ือเร่ือง     2  คะแนน 
 4.2. ก าหนดวตัถุประสงค ์    5  คะแนน 
 4.3. ตั้งสมมติฐาน     4  คะแนน 
 4.4. ก าหนดตวัแปร     4  คะแนน 
 4.5. วสัดุอุปกรณ์     3  คะแนน 
 4.6. วิธีการทดลอง   12  คะแนน 
 4.7. บนัทึกผลการทดลอง  10  คะแนน  
 4.8. อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 10  คะแนน 

 

4. เกณฑ์การตดัสิน  
 - น าคะแนนในรอบท่ี 1, รอบท่ี 2 และรอบท่ี 3  รวมกนัเป็นคะแนน 200 คะแนน แลว้คิดค่าเฉล่ียร้อยละ  

ร้อยละ   80 – 100   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 
ร้อยละ   70 – 79   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
ร้อยละ   60 – 69   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 - ผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

5. คณะกรรมการตดัสิน   
 5.1. จ  านวนระดบัชั้นละ 1 ทีม  ทีมละ 3 คน  ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือบุคลากรสังกดัอ่ืนท่ีเหมาะสม 

5.2. คุณสมบติัของคณะกรรมการตดัสิน ตอ้งมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
 
 

 
 



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

2. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
 

1. คุณสมบัตผิู้เข้าประกวด     
1.1. นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6 
1.2. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1. ระดบัชั้น ป. 4-6  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 
2.2. ระดบัชั้น ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 

 

3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
3.2. โครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นโครงงานประเภททดลอง ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีใชว้ิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ไดค้  าตอบในเร่ืองท่ีศึกษา 
3.3. ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด  ภายในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558  ท่ีโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 
3.4. น าผงัโครงงานมาแสดงตามเกณฑม์าตรฐาน 
               60 ซม.                    60 ซม. 

ก ข ค 

                  120 ซม. 
 

3.5. อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีน ามาสาธิต อาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยืน่ออกมาจากโต๊ะเกิด 60 ซม. 
3.6. น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการตดัสิน และตอบขอ้ซกัถามใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
3.7. ส่ือ ผูส่้งโครงงานเขา้ประกวดจดัเตรียมมาเอง 
3.8. พ้ืนท่ีจดัวางแผงโครงงาน คณะกรรมการด าเนินงานจดัให้เท่ากนัไม่เกิน 1.50 ม. x 1 ม.  

 
 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1. การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน   10  คะแนน  
 4.2. ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการท าโครงงาน   10  คะแนน 
 4.3. การออกแบบการทดลอง     10  คะแนน 
 4.4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง     5  คะแนน 
 4.5. การด าเนินการทดลอง       5  คะแนน 
 4.6. การบนัทึกขอ้มลูและจดัท าขอ้มลู      5  คะแนน 
 4.7. การแปลความหมายขอ้มลูและสรุปผล     5  คะแนน 
 4.8. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    10  คะแนน 
 4.9. ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   5  คะแนน 
 4.10. การน าเสนอปากเปล่า     10  คะแนน 
 4.11. การตอบขอ้ซกัถามของกรรมการ    10  คะแนน 
 4.12. รูปแบบการเขียนรายงาน      5  คะแนน 

60 ซม. 



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 4.13. การน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า   10  คะแนน 
 

5. เกณฑ์การตดัสิน  
 คะแนน   80 – 100   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 ผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

6. คณะกรรมการตดัสิน   
 6.1. จ  านวนระดบัชั้นละ 1 ทีม  ทีมละ 3 คน  ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือบุคลากรสังกดัอ่ืนท่ีเหมาะสม 

6.2. คุณสมบติัของคณะกรรมการตดัสิน ตอ้งมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ หรือมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

  



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

3. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดษิฐ์ 
 

1. คุณสมบัตผิู้เข้าประกวด     
1.1. นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6 
1.2. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1. ระดบัชั้น ป. 4-6  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 
2.2. ระดบัชั้น ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 

 

3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
3.2. โครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นโครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีใช้
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพ่ือให้ไดค้  าตอบในเร่ืองท่ีศึกษา 
3.3. ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด  ภายในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558  ท่ีโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา 
3.4. น าผงัโครงงานมาแสดงตามเกณฑม์าตรฐาน 
               60 ซม.                    60 ซม. 

ก ข ค 

                  120 ซม. 
 

3.5. อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีน ามาสาธิต อาจวางบนโต๊ะ โดยไม่ยืน่ออกมาจากโต๊ะเกิด 60 ซม. 
3.6. น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการตดัสิน และตอบขอ้ซกัถามใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 
3.7. ส่ิงประดิษฐ ์ผูส่้งโครงงานเขา้ประกวดจดัเตรียมมาเอง 
3.8. พ้ืนท่ีจดัวางแผงโครงงาน คณะกรรมการด าเนินงานจดัให้เท่ากนัไม่เกิน 1.50 ม. x 1 ม.  

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1. การก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน   10  คะแนน  
 4.2. ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการท าโครงงาน   10  คะแนน 
 4.3. การออกแบบการส่ิงประดิษฐ์    10  คะแนน 
 4.4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง     5  คะแนน 
 4.5. การด าเนินการทดลอง       5  คะแนน 
 4.6. การบนัทึกขอ้มลูและจดัท าขอ้มลู      5  คะแนน 
 4.7. การแปลความหมายขอ้มลูและสรุปผล     5  คะแนน 
 4.8. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    10  คะแนน 
 4.9. ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน   5  คะแนน 
 4.10. การน าเสนอปากเปล่า     10  คะแนน 
 4.11. การตอบขอ้ซกัถามของกรรมการ    10  คะแนน 
 4.12. รูปแบบการเขียนรายงาน      5  คะแนน 
 4.13. การน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้ค่า   10  คะแนน 

60 ซม. 



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 

5. เกณฑ์การตดัสิน  
 คะแนน   80 – 100   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 ผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

6. คณะกรรมการตดัสิน   
 6.1. จ  านวนระดบัชั้นละ 1 ทีม  ทีมละ 3 คน  ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือบุคลากรสังกดัอ่ืนท่ีเหมาะสม 

6.2. คุณสมบติัของคณะกรรมการตดัสิน ตอ้งมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ หรือมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 

  



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน        (ปกนอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกใน) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

บทคดัยอ่ 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบญั 
สารบญัตาราง 
สารบญัรูปภาพ 
บทท่ี ๑    บทน า 
บทท่ี ๒    เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
บทท่ี ๓    อุปกรณแ์ละวิธีการด าเนินการ     
บทท่ี ๔    ผลการด าเนินการ       
บทท่ี ๕    สรุปผลการด าเนินการ / อภิปรายผลการด าเนินการ 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก จ านวนไม่เกิน 10 หนา้ 

 

รายงานโครงงานวทิยาศาสตร์  ประเภททดลอง / ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
เร่ือง ___________________________________________________ 

โดย 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 
๓. _______________________________________________________ 

ครูท่ีปรึกษา 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 

ความยาวไม่เกิน 20 หนา้ 

รายงานโครงงานวทิยาศาสตร์  ประเภททดลอง / ประเภทส่ิงประดิษฐ์ 
เร่ือง ___________________________________________________ 

โดย 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 
๓. _______________________________________________________ 

ครูท่ีปรึกษา 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 

โรงเรียน ________________________ อ าเภอ ___________ จงัหวดัปทุมธานี 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ประเภททดลอง / ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดบัชั้น ______________ 
เน่ืองในการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

หมายเหตุ  ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใหใ้ชก้ระดาษพิมพ ์ขนาด A4  พิมพห์นา้เดียว  ความยาวไม่เกิน 20 หนา้ (เฉพาะบทท่ี 1-5 รวมสรุปผล
การด าเนินการ) อาจมีภาคผนวกไดอี้กไม่เกิน 10 หนา้   



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

4. การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์ (Science Show) 

 

1. คุณสมบัตผิู้เข้าแข่งขัน     
1.1. นกัเรียนระดบัชั้น ป. 4-6 
1.2. นกัเรียนระดบัชั้น ม. 1-3 

 

2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
2.1. ระดบัชั้น ป. 4-6  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 
2.2. ระดบัชั้น ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 3 คน 

 

3. วธิีด าเนินการและรายละเอยีดหลกัเกณฑ์การแข่งขัน 
3.1. ส่งรายช่ือนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั พร้อมรายช่ือครูผูฝึ้กสอนทีมละ 2 คน ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
3.2. ส่งรายงานการแข่งขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นรูปเล่ม จ านวน 3 ชุด  และ รายงานการแข่งขนัการ
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  จ  านวน 3 ชุด  (แนบมากบัรูปเล่ม)    ภายในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558                                      
ท่ีโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา   
3.3. การน าเสนอ Science Show เป็นไปตามล าดบัท่ีลงทะเบียน 
3.4. เวลาท่ีใชใ้นการแสดง ทีมละ 10 – 15 นาที 

 

4. เกณฑ์การให้คะแนน  100  คะแนน 
 4.1. เน้ือหาถกูตอ้ง เป็นปัจจุบนั    30  คะแนน แบ่งเป็น 
  4.1.1. มลูเหตุจูงใจ       5  คะแนน 
  4.1.2. เนือ้หาโดยย่อ      5  คะแนน 
  4.1.3. การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้  20  คะแนน 
 4.2. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    20  คะแนน 
 4.3. องคป์ระกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง)    5  คะแนน 
 4.4. เทคนิค ลีลาการแสดง การใชภ้าษาถูกตอ้ง เหมาะสม  15  คะแนน 
 4.5. เวลาในการแสดงอยูใ่นช่วงท่ีพอเหมาะตามก าหนด    5  คะแนน 
 4.6. ความปลอดภยัในการแสดง      5  คะแนน 
 4.7. ผูช้มมีส่วนร่วมในการแสดง      5  คะแนน 
 4.8. การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้    15  คะแนน 
  

5. เกณฑ์การตดัสิน  
 คะแนน   80 – 100   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 ผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

6. คณะกรรมการตดัสิน   
 6.1. จ  านวนระดบัชั้นละ 1 ทีม  ทีมละ 3 คน  ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือบุคลากรสังกดัอ่ืนท่ีเหมาะสม 

6.2. คุณสมบติัของคณะกรรมการตดัสิน ตอ้งมีความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ หรือมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

รูปแบบการเขียนรายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)        

(ปกนอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกใน) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ค าน า 
สารบญั 

๑. มลูเหตุจูงใจ (บทน าอธิบายถึงท่ีมาของเร่ืองท่ีน ามาแสดง 
๒. เน้ือหาโดยยอ่ 
๓. การน าหลกัการทางวิทยาศาสตร์เขา้มาใช ้     
๔. การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้       

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก จ านวนไม่เกิน 5 หนา้ 

 
หมายเหตุ  ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใชก้ระดาษพิมพ ์ขนาด A4  พิมพห์นา้เดียว  ความยาวไม่เกิน 5 หนา้ (จากขอ้ 1-4 ) อาจมี
ภาคผนวกไดอี้กไม่เกิน 5 หนา้   

รายงานการแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์  (Science Show) 
เร่ือง ___________________________________________________ 

โดย 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 
๓. _______________________________________________________ 

ครูผูฝึ้กสอน 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 

ความยาวไม่เกิน 5 หนา้ 

รายงานการแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์  (Science Show) 
เร่ือง ___________________________________________________ 

โดย 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 
๓. _______________________________________________________ 

ครูผูฝึ้กสอน 
๑. _______________________________________________________ 
๒. _______________________________________________________ 

โรงเรียน ________________________ อ าเภอ ___________ จงัหวดัปทุมธานี 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของการแข่งขนัการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ระดบัชั้น ______________ 
เน่ืองในการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและส่ิงประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2558  
(ฉบบัปรับปรุงขอ้มูล 21 ก.ค. 58) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

รายงานการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

๑. ช่ือเร่ือง _____________________________________ 

โดย   ๑. ________________________________________ 

๒. _______________________________________ 

๓. _______________________________________ 

๒. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของเร่ืองที่น ามาแสดง) 
________________________________________________________________________________________________ 

๓. เน้ือหาโดยยอ่ 

________________________________________________________________________________________________ 

๔. การน าหลกัการทางวทิยาศาสตร์เขา้มาใช ้ 
________________________________________________________________________________________________ 

๕. การน าความรู้ไปประยกุตใ์ช ้ 
________________________________________________________________________________________________
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5. การประกวดผลงานส่ิงประดษิฐ์ทางวทิยาศาสตร์ 

 ส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคใ์นการสร้างส่ิงประดิษฐเ์พ่ือการใชง้าน โดยมีการ
ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่ิงประดิษฐท่ี์สร้างข้ึนนั้น อาจเป็นนวตักรรมใหม่หรือเป็นการดดัแปลง หรือพฒันาต่อ
ยอดจากส่ิงท่ีมีใชง้านอยูแ่ลว้ ทั้งน้ีส่ิงประดิษฐ์ท่ีสร้างข้ึนมีลกัษณะภายใตห้ัวขอ้ ดงัน้ี 
 1. การใชเ้ทคโนโลยโีดยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม (Green Technology) 
 2. อาหารและการเกษตรกรรม (Food and Agriculture) 
 3. ความปลอดภยัและสุขภาพ (Safety and Health) 
 4. เทคโนโลยสี าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ (Technology for Special Needs) 
 5. การศึกษาและความบนัเทิง (Education and Recreation) 
 6. การจดัการภยัพิบติั (Disaster Management) 
 
1. คุณสมบัตแิละจ านวนผู้เข้าประกวด  

ผูส่้งผลงานส่ิงประดิษฐเ์ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยร่วมกนัเป็นทีมๆ ละ 2 คน ในการ
พิจารณาตดัสินให้แยกตามระดบัการศึกษา ดงัน้ี  

1.1. ระดบัชั้น ป. 1-6  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 2 คน  
1.2. ระดบัชั้น ม. 1-3  จ านวน 1 ทีม ทีมละ 2 คน 

 

2. หลกัเกณฑ์และรายละเอยีดการประกวด  
2.1. ผูมี้สิทธิส่งผลงานเขา้ประกวดตอ้งเป็นนักเรียนระดบัการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานและมีอายรุะหว่าง 6-19 ปี  
2.2. เจา้ของผลงานสามารถคิดและประดิษฐร่์วมกนัไดผ้ลงานละไม่เกิน 2 คน ต่อหน่ึงผลงาน  
2.3. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งมีลกัษณะเก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งกบัหัวขอ้ใดหัวขอ้หน่ึงหรือหลายหัวขอ้ดงักล่าวขา้งตน้ 
และมีความเหมาะสมกบัวยัของเจา้ของผลงาน ผลงานท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือสอดคลอ้งจะไม่ไดรั้บพิจารณา  
2.4. ผลงานอาจมีขนาดเท่าของจริงโดยเม่ือบรรจุลงหีบห่อแลว้ตอ้งมีขนาดไม่เกิน 1 x 0.5 x 0.5 เมตร และมีน ้ าหนกัไม่เกิน 
10 กิโลกรัม หรือเป็นหุ่นจ าลองยอ่ส่วนได ้แต่ตอ้งแสดงการท างานไดจ้ริง  
2.5. ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวดตอ้งจดัส่งเอกสารรายงานผลการประดิษฐส่ิ์งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์เป็นรูปเล่ม จ านวน 3 เล่ม 
ภายในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558  ท่ีโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา  พร้อมโปสเตอร์แสดงผลงาน ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร 
จ านวน 1 แผน่   
2.6. ล าดบัท่ีการน าเสนอส่ิงประดิษฐ ์เป็นไปตามล าดบัท่ีรายงานตวั 
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3. เกณฑ์การให้คะแนนส่ิงประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์ 
3.1. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการให้คะแนนส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดบัประถมศึกษา) 
 

เกณฑพิ์จารณา ขอ้พิจารณา 
1. ความคดิสร้างสรรค์ (30 คะแนน)  
1.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์                            
(15 คะแนน)  
 
1.2 ความโดดเด่นเฉพาะ (15 คะแนน) 

 
- การท่ีแสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค ์ในการท าส่ิงประดิษฐ ์ตั้งแต่โจทยปั์ญหา วิธีการ
แกปั้ญหา การใชป้ระโยชน์ การออกแบบ การสร้างข้ึนใหม่ การพฒันา       การดดัแปลง
อุปกรณ์และช้ินส่วนต่าง ๆ  
- ช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีท  าข้ึนมีความโดดเด่นน่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
จากส่ิงประดิษฐช้ิ์นอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

2. คุณภาพของส่ิงประดิษฐ์ (20 คะแนน)  
2.1 การออกแบบ (5 คะแนน)  
 
2.2 ระบบการท างาน (10 คะแนน)  
 
2.3 ความปลอดภยั (5 คะแนน) 

 
- การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาด และน ้าหนกัท่ีเหมาะสมใน
การใชง้าน  
- มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดการท างานอยา่งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งและ
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
- การท างานของส่ิงประดิษฐมี์ความปลอดภยัและเหมาะสมกบัสภาพการใชง้าน 

3. การเลอืกใช้วสัดุ (20 คะแนน)  
3.1 ความประหยดั (5 คะแนน)  
3.2 ความเหมาะสม (10 คะแนน)  
3.3 ท่ีมาของวสัดุ (5 คะแนน) 

 
- การเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกบัสภาพและประโยชน์ในการใชง้าน ราคาไม่แพง  
- คุณภาพของวสัดุท่ีใชมี้ความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภยั  
- วสัดุท่ีน ามาสร้างหาไดง่้ายโดยทัว่ไป 

4. คุณค่าของส่ิงประดิษฐ์ (10 คะแนน) 
4.1 ท างานได ้(5 คะแนน)  
 
4.2 เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (5 คะแนน) 

 
- สามารถสาธิต ทดลอง ใชง้านไดห้รือพิสูจน์ไดว้่าท  างานได ้ท างานไดต้ามวตัถุประสงค์
ของส่ิงประดิษฐ ์สามารถน าไป พฒันาต่อยอด หรือพฒันาใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
- ไม่มีผลท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

5. การน าเสนอผลงาน (20 คะแนน)  
5.1 ความถูกตอ้งชดัเจน (10 คะแนน)  
 
5.2 ทกัษะการส่ือสาร (5 คะแนน)  
 
5.3 วิธีการและรูปแบบการน าเสนอ                                   
(5 คะแนน) 

 
- มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน ตามทฤษฎีและสามารถ
ตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
- สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน รวมทั้งมี
บุคลิกภาพเหมาะสม  
- มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอผลงานอยา่งครบถว้น เหมาะสมเป็นท่ีน่าสนใจ มีวสัดุ 
อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน 
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3.2. หลกัเกณฑก์ารพิจารณาการให้คะแนนส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้) 
 

เกณฑพิ์จารณา ขอ้พิจารณา 
1. ความคดิสร้างสรรค์ (30 คะแนน)  
1.1 ความเป็นตน้คิด (10 คะแนน)  
 
 
1.2 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(10 คะแนน) 
1.3 ความโดดเด่นเฉพาะ (10 คะแนน) 

 
- การท่ีแสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค ์ในการท าส่ิงประดิษฐ ์ตั้งแต่โจทยปั์ญหา 
วิธีการแกปั้ญหา การใชป้ระโยชน์ การออกแบบ การสร้างข้ึนใหม่ การพฒันา      
การดดัแปลงอุปกรณ์และช้ินส่วนต่างๆ  
- การท่ีแสดงถึงมีความคิดสร้างสรรค ์ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ ้ าแบบใคร  
- ช้ินงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีท  าข้ึนมีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็น ถึงความ
แตกต่างจากส่ิงประดิษฐช้ิ์นอ่ืนๆ ในประเภทเดียวกนัอยา่งเห็นไดช้ดัเจน 

2. คุณภาพของส่ิงประดิษฐ์ (30 คะแนน)  
2.1 การออกแบบ (10 คะแนน)  
 
2.2 ระบบการท างาน (10 คะแนน)  
 
2.3 ความปลอดภยั (10 คะแนน) 

 
- การออกแบบและตกแต่งสามารถดึงดูดความสนใจ มีขนาดและ น ้าหนกัท่ี
เหมาะสมในการใชง้าน  
- มีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดการท างานอยา่งมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้ง
และถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ  
- การท างานของส่ิงประดิษฐมี์ความปลอดภยัและเหมาะสมกบัสภาพ การใชง้าน 

3. การเลอืกใช้วสัดุ (10 คะแนน)  
3.1 ความประหยดั (5 คะแนน)  
 
3.2 ความเหมาะสม (5 คะแนน)  

 
- การเลือกใชว้สัดุท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกบัสภาพและประโยชน์ในการใชง้าน         
ราคาไม่แพง  
- คุณภาพของวสัดุท่ีใชมี้ความคงทน แข็งแรงและมีความปลอดภยั  

4. คุณค่าของส่ิงประดิษฐ์ (20 คะแนน)  
4.1 ท างานไดแ้ละมีประโยชน์ในการใชง้าน 
(10 คะแนน)  
 
 
4.2 เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (5 คะแนน) 
4.3 ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ ์(5 คะแนน) 

 
- สามารถสาธิต ทดลอง ใชง้านไดห้รือพิสูจน์ไดว้่าท  างานได ้ท างานไดต้าม
วตัถุประสงคข์องส่ิงประดิษฐ ์สามารถน าไปพฒันาต่อยอด หรือพฒันาใชง้านได้
อยา่งกวา้งขวาง  
- มีประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค 
- ไม่มีผลท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
- สามารถส่งผลในเชิงพาณิชยไ์ด ้

5. การน าเสนอผลงาน (10 คะแนน)  
5.1 ความถูกตอ้งชดัเจน (5 คะแนน)  
 
5.2 ทกัษะการส่ือสารและรูปแบบในการ
น าเสนอ (5 คะแนน)  
 

 
- มีการอธิบายรายละเอียดของผลงานไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจนตามทฤษฎีและสามารถ
ตอบค าถามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
- สามารถถ่ายทอดแนวคิดและกระบวนการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดง่้ายและชดัเจน รวมทั้งมี
บุคลิกภาพเหมาะสม  
- มีวิธีการและรูปแบบการน าเสนอผลงานอยา่งครบถว้น เหมาะสมเป็นท่ีน่าสนใจ มี
วสัดุ อุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่
ผลงาน 
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4. เกณฑ์การตดัสิน  
 คะแนน   80 – 100   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทอง 

คะแนน   70 – 79   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญเงิน 
คะแนน   60 – 69   ไดรั้บรางวลัระดบัเหรียญทองแดง 

 ผลการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 

6. คณะกรรมการตดัสิน   
 6.1. จ  านวนระดบัชั้นประถมศึกษาและมธัยมศึกษา รวม 1 ทีม  ทีมละ 3 คน  ประกอบดว้ย ศึกษานิเทศก ์ ผูท้รงคุณวุฒิ หรือ
บุคลากรสังกดัอ่ืนท่ีเหมาะสม 

6.2. คุณสมบติัของคณะกรรมการตดัสิน ตอ้งมีความรู้หรือมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกบักิจกรรม 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

รูปแบบการจัดท าเอกสารรายงานผลการประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Inventions)  
 
เอกสารรายงานผลการประดิษฐส่ิ์งประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 15 หนา้) ประกอบดว้ย 

1. ปก: ช่ือส่ิงประดิษฐ/์ผูป้ระดิษฐ/์โรงเรียน/อ าเภอ/จงัหวดั  
ปกใน : ช่ือส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์  

เจ้าของผลงานส่ิงประดิษฐ์ทางวทิยาศาสตร์  
คนท่ี 1 ______________________________________ ชั้น___________  
เกิดวนัท่ี ______ เดือน_____________ พ.ศ. ________ อาย_ุ_________ปี  
 

คนท่ี 1 ______________________________________ ชั้น___________  
เกิดวนัท่ี ______ เดือน_____________ พ.ศ. ________ อาย_ุ_________ปี  
 

ครูทีป่รึกษา  
ช่ือ  ______________________________________  
โรงเรียน______________________________________  
ท่ีตั้ง______________________________________ 
โทรศพัท ์_______________ โทรสาร_______________ มือถือ_______________   
E-mail _______________________________________ 

2. บทคดัยอ่  
3. ความเป็นมา/แนวคิด/แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงาน  
4. วตัถุประสงค ์ 
5. วสัดุท่ีใช ้ 
6. งบประมาณ  
7. ขั้นตอนการผลิตส่ิงประดิษฐฯ์ และวิธีใช ้ 
8. แผนภาพและหลกัการท างาน  
9. ขนาด/น ้ าหนกัส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ฯ  
10. ภาคผนวก ภาพสเก็ตตน้แบบส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ฯ ภาพถ่าย  ขั้นตอนการผลิต ส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์ และ

การใชง้านในมุมมองท่ีแสดงให้เห็นผลการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 


