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ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ี(สสวท.)	โดยศนูย์สะเตม็ศกึษาแห่งชาติ

ได้จัดท�าคู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้ครูและผู้บริหารสถาน

ศึกษาของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคและโรงเรียน

เครือข่ายสะเต็มศึกษา	 สามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการท�าโครงงานสะเต็มศึกษา	 รวมถึง

การจัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาได้

	 คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

เล่มน้ี	มีเน้ือหาสาระประกอบด้วย	ทีม่าและความ

ส�าคัญ	วตัถปุระสงค์	โครงงานสะเต็มศกึษา	ข้ันตอน

การท�าโครงงานสะเต็มศึกษา	 การเขียนรายงาน	

การแสดงผลงาน	 เกณฑ์การประกวดโครงงาน	

แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน	 ใบสมัคร

เข้าร่วมการประกวดโครงงาน										

ค�ำชี้แจง 	 คู ่มือการประกวดนี้เป็นโครงการ

น�าร่องในการใช้ส�าหรบัการประกวดโครงงาน

สะเต็มศึกษา	 ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้กับการ			

จดัประกวดโครงงานสะเตม็ศกึษาทัง้ในระดบั

ประถมศกึษา	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	และ

ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	รวมทัง้ได้เสนอ

แนะแนวทางในการจัดท�าโครงงานให้สอดคล้อง

กับแนวคิดสะเต็มศึกษา	 เพื่อให้ครูและ										

ผู ้บริหารสถานศึกษาสามารถน�าไปใช้เป็น

แนวทางในการท�าโครงงานสะเต็มศึกษา						

ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

	 คณะผูจ้ดัท�าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มือ

การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษานี้	จะเป็น

ประโยชน์ต่อครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาของ

ศนูย์สะเตม็ศกึษาภาคและโรงเรยีนเครอืข่าย

สะเต็มศึกษา	 หากมีข้อเสนอแนะใดที่จะให้

คู ่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษานี	้					

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 โปรดแจ้ง	 สสวท.				

ทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง



	 หลักกำรและเหตุผล

 ส ถ า บั น ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส อ น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)							

มีนโยบายในการปรับการเรียนเปลี่ยน			

การสอนโดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้			

วิทยาศาตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยี	

ที่บูรณาการแนวคิดการออกแบบเชิง

วิศวกรรม	 โดยเน้นการน�าความรู ้ไปใช	้			

แก้ปัญหาในชีวิตจริง	 รวมทั้งการพัฒนา

กระบวนการหรือผลผลิตใหม่	 ที่ เป ็น

ประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต	 และการ

ท�างานหรือที่เรียกว่า “สะเต็มศึกษา” 

(Science	 Technology	 Engineering	

and	Mathematics	Education:	STEM	

Education)	 ซึ่งการจัดการเรียนรู ้ตาม

แนวทางสะเต็มศกึษา	สามารถท�าได้หลาย

รปูแบบ	ทัง้การบูรณาการเข้ากับวชิาเรยีน

วทิยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลยี

ในระดับชั้นเรียนปกติ	 การจัดแยกเป็น

รายวิชาเพิ่มเติม	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หรือชุมนุม	 นอกจากนั้นยังสามารถท�าได้

โดยการให้ผูเ้รยีนท�าโครงงานสะเตม็ศกึษา	

ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ความรู้

และทกัษะทางด้านสะเตม็ทีเ่ก่ียวข้อง

ในการท�าโครงงานได้เป็นอย่างดี

	 เพื่อเป็นแนวทางในการท�า

โครงงานตามแนวทางสะเต็มศึกษา

และการก�าหนดเกณฑ์การประกวด

โครงงานสะเตม็ศกึษา	สสวท.	จงึได้จดั

ท�าคู่มือการประกวดโครงงานนี้	 เพื่อ

สร้างความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการ

ท�าโครงงานสะเต็มศึกษา	 รวมถึงการ

จัดประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา					

ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา

ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

กำรประกวด
โครงงำนสะเต็มศึกษำ
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ฉบับทดลองใช้



	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการจดัการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโดยใช้โครงงาน
สะเต็มศึกษาเป็นตัวขับเคลื่อน
	 2.	 เ พื่ อ พั ฒน า แ ล ะ เ พิ่ ม พู น
ศักยภาพของครูและนักเรียนในการน�า
ความรู ้และทักษะทางวิทยาศาสตร์	
คณิตศาสตร ์ 	 และเทคโนโลยีไปใช ้												
แก ้ป ัญหาในสถานการณ ์จริ งผ ่ าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

	 โครงงำนสะเต็มศึกษำ	

3.1	สะเต็มศึกษำคืออะไร

	 สะเต็มศึกษา	(Science	Technology 
Engineering	 and	 Mathematics						
Education:	 STEM	 Education)	 คือ	
แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีวิศวกรรมศาสตร์	
และคณิตศาสตร์โดยเน้นการน�าความรู้
ไปแก้ปัญหาในชีวติจรงิ	และการประกอบ
อาชพีในอนาคต	 สะเตม็ศกึษาจงึส่งเสรมิ
การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม	หรือโครงงานที่
มุ ่งแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง					
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิต	

ความคดิสร้างสรรค์	เพือ่น�าไปสูก่ารสร้าง
นวัตกรรม	 ผู ้ เรียนที่มีประสบการณ	์							
ในการท�ากิจกรรมหรือโครงงานตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาจะมีความพร้อม					
ที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้
และทกัษะกระบวนการด้านวทิยาศาสตร์	
คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีที่ส�าคัญต่อ
อนาคตของประเทศ	 เช่น	 การเกษตร	
อุตสาหกรรม	 พลังงาน	 การจัดการ									
สิ่ ง แวดล ้ อม 	 การบริ ก ารสุ ขภาพ																
การคมนาคม
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3.2	โครงงำนสะเต็มศึกษำ	คืออะไร

	 โครงงานสะ เต็ ม ศึกษา เป ็น								
โครงงานที่น�าความรู ้และทักษะทาง
วทิยาศาสตร์	เทคโนโลย	ีและคณติศาสตร์
มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการที่ เชื่อมโยงกับชีวิตจริงโดย						
ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวศิวกรรม	
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซ่ึงอาจเป็นชิ้นงานหรือ
วิ ธีการที่สามารถน�ามาใช ้ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู	่			
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

	 สะเต็มศึกษามีจุดเด่นข้อหนึ่ง	คอื	
การผนวกกระบวนการการออกแบบ								
เชงิวศิวกรรมเข้ากับการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลยีของผู้เรียน	
กล่าวคอื	ในขณะทีผู่เ้รยีนท�ากิจกรรมเพือ่
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลย	ี ผูเ้รยีนต้องมโีอกาสน�าความรู้
และทกัษะมาออกแบบและสร้างชิน้งาน
หรือวิธีการผ่านกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมเ พ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ�าวัน
	 การท�ากิจกรรมหรือโครงงาน			
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาไม่ได้จ�ากัดอยู่
ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร	์
คณิตศาสตร ์ 	 การงานอาชีพและ
เทคโนโลย	ีเท่านัน้	แต่สามารถบรูณาการ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นได้ด้วย	

คู่มือการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ2 3

ฉบับทดลองใช้ ฉบับทดลองใช้



4.1	ระบุปัญหำ
(Problem Identification)

	 เป็นการท�าความเข้าใจปัญหา
หรือความท้าทาย	วเิคราะห์เงือ่นไข
หรือข้อจ�ากัดของสถานการณ์
ปัญหา	 เพื่อก�าหนดขอบเขตของ
ปัญหา	ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างชิ้น
งานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา	

4.2	รวบรวมข้อมูล

และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ	
(Related Information Search)

	 เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และเทคโนโลย	ี									
ท่ีเ ก่ียวข ้องกับแนวทางการแก้ป ัญหาและ
ประเมินความเป็นไปได้	ข้อดีและข้อจ�ากัด	

	 ขั้นตอนกำรท�ำโครงงำนสะเต็มศึกษำ

	 การท�าโครงงานสะเต็มศึกษา	 เป็นการท�างานอย่างเป็นขั้นตอนบนพื้นฐาน
ของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการท�าโครงงาน										
มี	6	ขั้นตอน	ดังต่อไปนี้
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1.	ระบุปัญหำ	

2.	รวบรวมข้อมูลและแนวคิด

	 ที่เกี่ยวข้องกับปัญหำ		

3.	ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ	

4.	วำงแผนและด�ำเนนิกำรแก้ปัญหำ		

5. ทดสอบ	ประเมินผล	และปรบัปรงุ

	 แก้ไขวธิกีำรแก้ปัญหำหรอืชิน้งำน	

6.	น�ำเสนอวิธีกำรแก้ปัญหำ

	 ผลกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน

โดยรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน
ของการท�างานโครงงานสะเตม็ศกึษา 
เป็นดังนี้

4.3	ออกแบบวิธีกำรแก้ปัญหำ
(Solution Design)

	 เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและแนวคิด							
ทีเ่กีย่วข้องเพือ่การออกแบบช้ินงานหรอืวธิกีาร
ในการแก้ปัญหา	โดยค�านงึถึงทรพัยากร	ข้อจ�ากัด

และเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก�าหนด

4.4	วำงแผนและด�ำเนนิกำรแก้ปัญหำ	
(Planning and Development)

 เป็นการก�าหนดล�าดับขั้นตอนของการ
สร้างชิน้งานหรือวธีิการ	แล้วลงมอืสร้างชิน้งาน
หรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา

4.5	ทดสอบ	ประเมินผล	และปรับปรุงแก้ไข
วิธีกำรแก้ปัญหำหรือชิ้นงำน
(Testing, Evaluation and
Design Improvement)

 เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งาน
ของชิน้งานหรือวิธกีาร	โดยผลท่ีได้อาจน�ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด

4.5	น�ำเสนอวธีิกำรแก้ปัญหำ	ผลกำร

แก้ปัญหำหรือชิ้นงำน		(Presentation)

 เป ็นการน�าเสนอแนวคิดและขั้นตอน						
การแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการ
พฒันาวธิกีาร	ให้ผู้อ่ืนเข้าใจและได้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาต่อไป

 กำรเขียนรำยงำน

	 การเขียนรายงานเป็นการ
สือ่สารข้อมลู	แนวทางการด�าเนนิงาน 
และผลลัพธ์ของการท�างานให้กับ							
ผูส้นใจได้ศกึษา	หรอืเพือ่การเผยแพร่
ข้อมลูต่อสาธารณะ	โดยองค์ประกอบ
ของเล่มรายงานมีหัวข้อดังต่อไปนี้

	 1.	 ปกนอก

	 2.	 ปกใน

	 3.	 บทคัดย่อ

	 4.	 สารบัญ

	 5.	 สารบัญตาราง

	 6.	 สารบัญรูปภาพ

	 7.	 บทที่	1	บทน�า

	 8.	 บทที่	2	แนวคิดที่เกี่ยวข้อง

	 9.	 บทที่	3	วิธีการด�าเนินงาน	

	10.	 บทที่	4	ผลการด�าเนินงาน

	11.	 บทที่	5	สรุปและข้อเสนอแนะ	

	12.	 บรรณานุกรม

	13.	 ภาคผนวก

องค์ประกอบ
ของกำรเขียนรำยงำน

5

?
รวบรวมข้อมลู
และแนวคดิ

1
2

3

45

6
ออกแบบวธิี
การแก้ปัญหา

วางแผนและ
ด�ำเนินกำรแก้ปัญหำ

กระบวนการ
ออกแบบ

เชงิวศิวกรรม

คู่มือการประกวด
โครงงานสะเต็มศึกษา ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ4 5

ฉบับทดลองใช้ ฉบับทดลองใช้

ระบุปัญหา
ทีเ่ก่ี่ยวข้องกับปัญหา

น�ำเสนอ

ทดสอบ
ประเมนิผล

วธิกีารแก้ปัญหา
หรอืชิน้งาน

วธีิการแก้ปัญหา

และปรบัปรงุแก้ไข



	 กำรแสดงผลงำน

	 แผ ่นน� า เสนอโครงงานเป ็น			
กระดาษขนาดมาตรฐาน	A0	หรือไวนิล
ขนาด	80	เซนติเมตร	x	120	เซนติเมตร	
จ�านวน	1	แผ่น	และควรมข้ีอความเนือ้หา
ประกอบแผ่นน�าเสนอโครงงานที่ส�าคัญ
ดังนี้

	 เกณฑ์กำรประกวด
	 โครงงำนสะเต็มศึกษำ

7.1	ระดับชั้นกำรประกวด
และคุณสมบัติ

	 1.	 ชื่อโรงเรียน

	 2.	 ชื่อโครงงาน

	 3.	 ชื่อผู้ท�าโครงงาน

	 4.	 ชื่อครูที่ปรึกษา

	 5.	 บทคัดย่อ	

	 6.	 วัตถปุระสงค์ของโครงงาน

	 7.	 สรุปแนวคิดสะเต็ม

	 	 ที่ใช้ในการแก้ปัญหา

	 	 (ผังหรือตาราง)

	 8.	 วธิกีารท�างานของผลงาน

	 9.	 สรุปผลการด�าเนินงาน

ข้อความและเนื้อหา
ประกอบแผ่นน�าเสนอโครงงาน

6

7

ประถม

1

ม.ต้น ม.ปลำย

ชื่อโรงเร
ียน.......

.

ชื่อโครง
การ......

.

7.2	รำยละเอียด
หลักเกณฑ์กำรประกวด

	 1.	 โครงงานที่ส ่งเข ้าประกวด			
ต้องเป็นโครงงานตามแนวทาง	“สะเต็ม
ศึกษา”	(STEM	Education)	

	 2.	 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม 
โครงงานละ	5	ชุด	มาท่ีศนูย์สะเต็มศกึษาภาค
ที่ด�าเนินการจัดการประกวดโครงงาน			
สะเต็มศึกษา	 ตามเวลาที่ ก� าหนด								
พร้อมส่งไฟล์งานในรูปแบบ	PDF

	 ระดับช้ันการประกวด	 แบ่งเป็น		
3	 ระดับ	 ได้แก่	 ระดับประถมศึกษา				
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยแต ่ละ								
โครงงานประกอบด้วยนักเรียน	 จ�านวน
ไม่เกนิ	3	คน	และครท่ีูปรึกษาไม่เกนิ	2	คน 

	 2.	 ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจาก
การลอกเลียนแบบผู ้ อ่ืน	 ถ ้า เป ็น									
โครงงานที่ มีการปรับปรุ งพัฒนา							
ต่อยอด	 ต้องมีการระบุแหล่งท่ีมาของ
โครงงานเดิม
	 3.	 ไม่เป็นโครงงานที่เคยได้รับ
รางวัลระดับชาติ	

หมายเหตุ : 

	 1.ในกรณทีีต่รวจพบว่าโครงงานใด
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดและเงื่อนไข
ข้างต้น	จะถูกตัดสิทธิ์	จากการแข่งขัน	
หรือยกเลิกรางวัล
	 2.	 รางวัลระดับชาติ	 หมายถึง	
รางวัลซึ่งได้จากงานประกวดระหว่าง
หลายภูมิภาค	 หรือที่จัดโดยองค์กร				
ของรัฐ	 เช่น	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม					

รวมทั้งที่จัดโดยสมาคมต่างๆ

	 3.	ข้อมูลและรูปภาพ	 ที่น�ามา
ประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิดลขิสทิธิ ์
หรือหากได ้รับอนุญาตควรอ ้างอิ ง						
แหล่งท่ีมา	 ซ่ึงกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ	
คณะกรรมการตัด สินจะไม ่ มีส ่ วน
เกี่ยวข้อง
	 4.	ชิ้นงานที่สร้างต้องสามารถ
ท�างานได้จริง	ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นแบบ
จ�าลอง	 ต้องสามารถแสดงการท�างาน
และสามารถอธิบายถึงมาตราส ่วน							
เพือ่การพฒันาสู่การสร้างช้ินงานท่ีน�าไป
ใช้งานจริงได้	 โดยช้ินงานควรมีขนาด				
ไม่เกิน	 ความกว้าง	 150	 เซนติเมตร	
ความยาว	150	เซนติเมตร	และความสูง	
150	เซนติเมตร	
	 5.	 สามารถน�าเสนอโดยใช้วดีทัิศน์
ท่ีแสดงการท�างานของช้ินงานตาม
สถานการณ์จรงิ	ด้วยความยาวไม่เกนิ	5	นาที
	 6.	น�าเสนอโครงงานต่อคณะ
กรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลา
ประมาณ	10	นาที
	 7.	 ผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.3	ข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
กำรส่งผลงำนโครงงำนสะเต็มศึกษำ	

	 1.	 เป็นผลงานโครงงานสะเต็ม
ศึกษาของนักเรียน

32
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7.4	เกณฑ์กำรให้คะแนน

รายการ เกณฑ์ คะแนน คะแนนรวม

1. ผลลัพธ์สามารถ

แก้ปัญหาได้ตาม

วัตถุประสงค์

1.1	ชิ้นงานหรือวิธีการสามารถ
	 แก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์		

6

15
1.2		ชิ้นงานหรือวิธีการสามารถทดสอบ 
		 การท�างานซ�้าได้		

3

1.3		ชิ้นงานหรือวิธีการสามารถน�าไป 
	 ประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน		 
	 หรือมีประโยชน์ในวงกว้าง	

6

2. การทำางานตาม

กระบวนการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม

2.1	มีการท�างานตามกระบวนการ 
	 ออกแบบเชิงวิศวกรรมอย่างครบถ้วน		

10

202.2		มีการท�างานตามกระบวนการ 
	 ออกแบบเชิงวิศวกรรมแต่ละขั้น 
	 ได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ		

10

3. การบูรณาการความรู ้

สะเต็ม (STEM)

3.1		มีการบูรณาการความรู้ด้าน	 
	 STEM	ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา 
	 ได้อย่างครบถ้วน	

10

20
3.2	อธิบายความรู้ด้าน	STEM 
	 ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการ 
	 แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง	ชัดเจน		

10

4. ความคิดสร้างสรรค์

4.1	 ช้ินงานหรือวิธีการมีความแปลกใหม่	 5

15

4.2		ชิ้นงานมีความปลอดภัย	มีความ 
	 เหมาะสมกับผู้ใช้งาน	และค�านึงถึง 
	 สิ่งแวดล้อม	

5

4.3	กระบวนการสร้างชิ้นงานหรือ 
	 วิธีการ	มีความริเริ่มสร้างสรรค์		

5

เกณฑ์กำรให้คะแนน	(ต่อ)

รายการ เกณฑ์ คะแนน คะแนนรวม

5. การนำาเสนอ 

5.1	 น�าเสนอได้เป็นล�าดับขั้นตอน
	 น่าสนใจและเข้าใจง่าย	

3

15

5.2	 ตอบค�าถามได้เป็นเหตุเป็นผล 
	 ถูกต้องตามหลักวิชาการ	ชัดเจน	 
	 กระชับ	ได้ใจความ	

3

5.3	 การมีส่วนร่วมของสมาชิก 
	 ภายในกลุ่ม	

3

5.4	 การน�าเสนอผลงานตามเวลา 
	 ที่ก�าหนด	

2

5.5	 แผ่นน�าเสนอโครงงานออกแบบ 
	 ได้น่าสนใจ	เข้าใจง่าย				

4

6. การเขียนรายงาน

6.1	 มีองค์ประกอบของเล่มรายงาน 
	 ถูกต้อง	ครบถ้วนตามรูปแบบ	

3

15

6.2	 การใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ 
	 มีรายละเอียดที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย	

5

6.3	 การใช้ค�าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์	 
	 คณิตศาสตร์	และเทคโนโลยี	ได้ถูกต้อง		

4

6.4	 การเขียนอ้างอิงหรือบรรณานุกรม	
	 ได้ถูกต้องตามรูปแบบการอ้างอิง	

3

รวมทั้งสิ้น 100
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*** หมายเหตุ ทั้งนี้ประเภทรางวัลและจ�านวนเงินรางวัล

ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศูนย์สะเต็มศึกษาภาคที่จัดงาน

รำงวัลชนะเลิศ
จ�ำนวน	1	โครงงำน

ได้รับเงินรำงวัล	3,000	บำท
พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่	1
จ�ำนวน	1	โครงงำน

ได้รับเงินรำงวัล	2,000	บำท	
พร้อมเกียรติบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่	2
จ�ำนวน	1	โครงงำน

ได้รับเงินรำงวัล	1,000	บำท	
พร้อมเกียรติบัตร

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 2

รอง
ชนะเลิศ

อันดับที่ 1

รางวัล
ชนะเลิศ

7.5		รำงวัล	

	 แบ่งเป็นรางวัลส�าหรับระดับประถมศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย	ระดับละ	3	รางวัล	ดังนี้

แบบฟอร์มกำรเขียนรำยงำนโครงงำน

ปกนอก
โครงงานสะเต็มศึกษา 

เรื่อง	................................................................................................ 

โดย
1.......................................................................................................
2........................................................................................................
3........................................................................................................
โรงเรียน.....................................ศูนย์สะเต็มศึกษาภาค....................
โครงงานสะเต็มศึกษาฉบับนี้น�าเสนอในงานการประกวดโครงงาน	

ระดับ.................ระดับชั้น......................		ประจ�าปี	พ.ศ.	2559

ปกใน
โครงงานสะเต็มศึกษา เรื่อง	................................................................................................

 

โดย1.......................................................................................................
2........................................................................................................
3........................................................................................................ครูที่ปรึกษา1.......................................................................................................

2........................................................................................................
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บทคัดย่อ

สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญรูปภำพ

บทที่	1

บทที่	2

บทที่	3

บทน�ำ

แนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง

วิธีกำร
ด�ำเนินงำน

อธิบายที่มาและความส�าคัญของปัญหา	 วัตถุประสงค์ของ				
การท�าโครงงาน	ขอบเขตและข้อจ�ากัดของโครงงาน	ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ

อธบิายถงึความรู ้ทางวิทยาศาสตร์	คณติศาสตร์	และเทคโนโลยี
ทีใ่ช้ในการก�าหนดแนวทางการแก้ปัญหา	ประเมนิความเป็นไปได้ 
ข้อดีและข้อจ�ากัด	 หรือเกณฑ์อื่นๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 ความคุ้มค่า	
เพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด	 วิเคราะห์และ			
สรุปแนวทางท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อ						
น�าไปใช้ในการด�าเนินการแก้ปัญหาต่อไป

แสดงขั้นตอนการด�าเนินงาน ประกอบด้วย	 ภาพร่างในการ
พฒันาชิน้งาน	ภาพร่างสมบูรณ์ของชิน้งาน	ในกรณท่ีีเป็นโครงงาน
ของการสร้างวิธีการจะเป็นการเขียนแผนผังของวิธีการ	 การ
สร้างชิ้นงานตามแบบ	ทดสอบและปรับปรุงชิ้นงานให้สามารถ
ท�างานได้	รวมถงึวิธกีารทดสอบประสทิธภิาพ	มกีารรายงานผล
การทดสอบว่าเกิดปัญหาอะไรบ้าง	 และมีการปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร	

ประกอบด้วยข้อความที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการท�า	วิธี
การด�าเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้	และข้อสรุป	โดยไม่เกิน	200	ค�า

การสร้างสารบัญ	สารบญัตารางและสารบญัรปูภาพ	จะช่วยให้
ผูอ่้านโครงงานสามารถเข้าถงึเน้ือหาท่ัวไป	และข้อมูลส่วนท่ีเป็น
ตารางและรูปภาพได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น

รำยละเอียดกำรเขียนรำยงำน

อธิบายถึงชิ้นงานหรือวิธีการที่ได้จากการด�าเนินงาน และผล
การทดสอบประสิทธิภาพของช้ินงานหรือวิธีการ	 ในการแก้
ปัญหาหรือสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน	

อธิบายข้อสรุปที่ได้จากการท�าโครงงาน	และให้ข้อเสนอแนะ
แก่ผู้อ่านเพื่อการน�าไปพัฒนาต่อไป	หรือการน�าไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริง

ในภาคผนวกนี้ประกอบด้วย	ภาพถ่ายล�าดับขั้นตอนการสร้าง	
และเอกสารอืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	ได้แก่	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดสอบ
ประสทิธภิาพ	เช่น	แบบสอบถาม	วสัดทุีใ่ช้	วธิกีารใช้งานของชิน้
งาน	 ข้อมูลที่บันทึกได้จากการทดสอบช้ินงาน	 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของหัวข้อโครงงาน

ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA ดังตัวอย่าง 
1.	ชือ่	ชือ่สกลุ.	(ปีพมิพ์).	ชือ่บทความ.	ชือ่วารสาร,	ปีที,่หน้าแรก-หน้าสดุท้าย.
2.	ชื่อ	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อบทความ.	ชื่อวารสาร,	ปี	ที่,
หน้าแรก-	หน้าสุดท้าย.	ค้นเมื่อ	วัน	เดือน	ปี,	จาก	ชื่อ	URL	หรือ	ชื่อ
ฐานข้อมูล
3.	 ช่ือ	 ช่ือสกุล.	 (วัน	 เดือน	 ปี).	 ชื่อบทความ.	 ชื่อนิตยสารหรือ	 
หนังสือพิมพ์,	ปีที่,	หน้า.
4.	ชื่อ	ชื่อสกุล.	(ปีพิมพ์).	ชื่อหนังสือ	(ครั้งที่พิมพ์).	สถานที่พิมพ์:	 
ส�านักพิมพ์.

บทที่	4

บทที่	5

ผลกำร
ด�ำเนินงำน

สรุปและ
ช้อเสนอแนะ

ภำพผนวก
(ไม่เกิน	10	หน้ำ)

บรรณำนุกรม

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษเขยีนรายงานให้ใช้กระดาษ	ขนาด	A4	รปูแบบของตวัอกัษรใช้	TH	SarabunPSK 
ขนาดตัวอักษร	 16	 pt	 เนื้อหาเล่มรายงานให้ต้ังค่าหน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบซ้ายห่างจาก
ขอบกระดาษ	 3.81	 เซนติเมตร	 (1.5	 นิ้ว)	 ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ	 2.54	 เซนติเมตร						
(1	นิ้ว)	โดยบทที่	1-5	ความยาวไม่เกิน	20	หน้า	และอาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน	10	หน้า	ท�ารายงานส่ง
จ�านวน	5	ชุด	และรายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก�าหนดจะถูกตัดคะแนน

คู่มือการประกวด
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ฉบับทดลองใช้



ระดับชั้นที่เข้าร่วมประกวด

	 	 ระดับประถมศึกษาปีที่	1-6									 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3

	 	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4-6

ลงนามผู้บริหารโรงเรียน	.......................................................

					(.........................................................)	

						วันที่	…..….	เดือน	……………...…..	พ.ศ.2559

				พร้อม	ตราประทับสถานศึกษา	(ถ้ามี)	

คณะผู้จัดท�ำ

1. ชื่อโครงงาน…………………….................................................................................

2. โรงเรียน	...............................................................สังกัด.....................................

	 ที่อยู่.........................ต�าบล/แขวง..............................อ�าเภอ/เขต........................

	 จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์.......................................

	 โทรศัพท์............................................โทรสาร.....................................................

3. ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร

	 3.1	ชื่อ-สกุล	..….………………….............	ชั้น	………	โทรศัพท์	….…………………….	

	 3.2	ชื่อ-สกุล	..….………………….............	ชั้น	………	โทรศัพท์	….…………………….		

	 3.3	ชื่อ-สกุล	..….………………….............	ชั้น	………	โทรศัพท์	….…………………….	

4. ครูที่ปรึกษา

	 4.1	ชื่อ-สกุล	..….………………….......................................……	ชั้น	……………….....	

	 	 	 โทรศัพท์	….…………………….		E-mail	……………………………….....................

	 4.2	ชื่อ-สกุล	..….………………….......................................……	ชั้น	……………….....	

	 	 	 โทรศัพท์	….…………………….		E-mail	……………………………….....................

	 โรงเรยีน	ครทูีป่รกึษา	และนกัเรยีนทีป่ระสงค์เข้าร่วมแข่งขนั	ได้ทราบถงึหลักเกณฑ์

ในการแข่งขันครั้งนี้และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ	และยอมรับ

ว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด	ไม่มีเงื่อนไขใดๆ	ทั้งสิ้น	

ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา

ที่ปรึกษำ

นางพรพรรณ	ไวทยางกูร	 ผู้อ�านวยการ
	 	 	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางกัญณัฏฐ์	สวัสดิ์สว่าง	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
	 	 	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะท�ำงำน

นายธีรวัฒน์		ประกอบผล	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
	 	 	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นายพลกฤต	กฤชไมตรี	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายสัญญา	มิตรเอม	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายพลัง	วงษ์ธนสุภรณ์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายพันธุ์ศักดิ์	เกิดทองมี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายพิเชษฐ์	ศรีสังข์งาม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
นายวัสสา	รวยรวย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นายช�านาญ	อินทรสมบัติ	 โรงเรียนสุรนารีวิทยา						
นางภารดี	จันทรจุติ	 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
นางศรีวรรณ	ฉัตรสุริยวงศ์	 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
นายเฉลิมพล	บุษบรรณ์	 โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง
นางนิพาพร	สนประเสริฐ	 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
นางสาวเขมวดี	พงศานนท์	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายขจิต	เมตตาเมธา	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญวิทย์	รัตนทิพยาภรณ์	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอภิสิทธิ์	ธงไชย	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายกวิน	เชื่อมกลาง	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุทธิดา	บุญทวี	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุธิดา	การีมี	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสยามชัย	สุกใส	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



คูมือการประกวด

โครงงาน
สะเต็มศึกษาสะเต็มศึกษา

ศูนยสะเต็มศึกษาแหงชาติ
สถาบันสงเสร�มการสอนว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สถาบันส�งเสร�มการสอนว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
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