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รายช่ือโครงงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 

ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 

  

คำชี้แจง 

       1. ลำดับทีม เรียงตามลำดับการสมัคร ไม่ได้เรียงตามคะแนน 

       2. ทดสอบการใช้โปรแกรม Google Meet ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยที่ 

  เวลา 13.00-14.30 น.   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

   เวลา 14.45-16.30 น.   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

       3. ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์รอบตัดสิน ผ่านโปรแกรม Google Meet ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 โดย 

   - ลำดับการนำเสนอ ใช้วิธีการจับฉลาก จึงขอให้ทุกทีมเตรียมพร้อมในการนำเสนอ 

   - นำเสนอโครงงานด้วย PowerPoint 10 นาที และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 5 นาที 

   - เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ ในรอบตัดสิน ตามเกณฑ์ในหน้าที่ 2 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด 

โทรศัพท์ 054-648593-5 ต่อ 6043  หรือ  0910799208 

E-mail :  thanyaratc@hotmail.com  
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เกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนนโครงงานวิทยาศาสตร์ รอบตัดสิน 

 

ข้อ เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 
1. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของโครงงาน 10 
2. การใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของโครงงาน 

- การสังเกต, การตั้งสมมุติฐาน 

- ขั้นตอนการทดลอง 

- ผลการทดลอง, สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

20 
5 
5 
10 

3. การนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการในวันประกวด 
-  บุคลิกลักษณะ การใช้น้ำเสียง และความมั่นใจในการนำเสนอ  
-  การนำเสนอเป็นลำดับขั้นตอน และมีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ 
-  การใช้ภาษาและความสามารถในการสื่อความหมาย 
-  การนำเสนอโครงงานตามเวลาที่กำหนด 
-   การนำเสนอโครงงานด้วย PowerPoint ต้องมีการนำเสนอข้อมูลที่

ชัดเจน ครบถ้วน ในลักษณะรูปภาพ  กราฟ  และตารางอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม มีความถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

-   ความสวยงาม และเหมาะสมของ PowerPoint ที่ใช้นำเสนอ 

40 
5 
5 
5 
5 
10 
 
 

10 
4. การตอบปัญหา และข้อซักถามของคณะกรรมการ 

-   ตอบปัญหา ได้ถูกต้องและครอบคลุม 
-   ปฏิภาณ ไหวพริบ ในการตอบคำถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

20 
15 
5 

5. ความสมบูรณ์ในภาพรวมของผลงานที่เข้าประกวด 10 
 รวม 100 

 

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ทีมที่ ชื่อโครงงาน ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน จังหวัด 

1 
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเฟอร์รัสไอออน (Fe2+) ในน้ำ
ด้วยไคโตซานที่สกัดจากเปลือกกุ้งขาวแวนาไม 

1. เด็กหญิงนภัทธ ธรรมลังกา 
2. เด็กหญิงอภิสรา มูลผึ้ง 
3. เด็กชายธนัช ไชยมงคล 

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง 

2 ผลของ PM2.5 ที่มีต่อการสังเกตแสงของดาวฤกษ์ 
1. เด็กชายบูรภัทร์ ตัญจพัฒน์กุล 
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์ อัศวณิชชากร 
3. เด็กชายโกษิณ เฉลิมสุขสันต์ 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

3 การศึกษาผลของสารไดออสคอรีนจากกลอยต่อแมลงศัตรูพืช 
1. เด็กหญิงทองสวย มิเหละ 
2. ด.ญ.รัตติญาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ 
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลือคำภา 

โรงเรียนบ้านดอนกลอย อุดรธานี 

4 
การศึกษาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนจากเปลือกกล้วย และ
เปลือกสับปะรดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทียนนวดสปา 

1. เด็กหญิงนันท์นภัท แจ่มพัด 
2. เด็กหญิงสิรินดา มิ่งเมือง 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์   
จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

5 การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือนด้วยการตกตะกอนด้วยไฟฟ้า 
1. นางสาวอภิชญา วงค์จันต๊ะ 
2. นางสาวอภิญญา หมื่นโฮ้ง 
3. นางสาวจิรชญา เพชรสุทธิ ์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน น่าน 

6 
ถังดักไขมันจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 6      
นครเชียงราย 

1. เด็กหญิงธัญชนก พรหมมี 
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา คาดีวี 
3. เด็กหญิงอพิชญา ขอบขันธ์ 

โรงเรียนเทศบาล 6         
นครเชียงราย 

เชียงราย 
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ทีมที่ ชื่อโครงงาน ผู้เข้าแข่งขัน โรงเรียน จังหวัด 

1 
การศึกษาประสิทธิภาพโฟมโปรตีนดับเพลิงประเภทของเหลว
จากกากถ่ัวเหลือง 

1. นางสาวจิดาภา ปันทะลา 
2. นางสาวธัญชนก กันทะนะ 
3. นางสาวพิมพ์มาดา นันท์ชัย 

โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
จังหวัดน่าน 

น่าน 

2 
การพัฒนาไฮโดรเจลปิดแผลโดยใช้เซริซินจากน้ำลอกกาวไหม 
และสารสกัดจากใบหูกวาง 

1. นายปรินทร์ ด้วงสุวรรณ 
2. นายสิรภพ ยงค์มาลย์วงศ์ 
3. นางสาวลลิตา วานิชสุขสมบัติ 

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

3 
การศึกษาคุณสมบัติในการดูดซับเสียงและกันความร้อนของอิฐ
ยางฟองน้ำยืดหยุ่นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุทางเลือก
สำหรับบุผนังห้องนอน 

1. นายญาณกวี เมธีสุวกุล 
2. นายวงศพัทธ์ เทพชัยวรกำแหง 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

4 
การศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพแผ่นกรองอากาศเส้นใย   
นาโนไฟเบอร์จากขยะพลาสติก PET (Polyethylene 
Terephthalate) ที่ข้ึนรูปด้วยกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่ง 

1. นายสิรวิชญ์ ส่งศิร ิ
2. นายศรัญย์กร พงศ์อัศวชัย 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

5 
การพัฒนาแท่งเชื้อเพลิงจากเขม่าดำที่เหลือจากกระบวนการ 
ไพโรไลซิสขยะยางล้อรถยนต์เพ่ือประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงาน
ในโรงงานไฟฟ้าทดแทนการใช้ถ่านหิน 

1. นายชิติพัทธ์ คงทองวัฒนา 
2. นายนฤพัฒน์ ยาใจ 
 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย  
ปทุมธานี 

ปทุมธานี 

 

 


