การประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา
จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย รวมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนสในประเทศไทย
ผูเขาประกวด นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) และมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3)(ทีมละ 3 คน)
กำหนดวันประกวด 1. ระดับภาค วันพุธที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
2. ระดับประเทศ วันเสารที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประเภทการประกวด 1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)
1.1) การประกวดโครงงาน
1.2) การประกวดรายงานการศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3)
2.1) การประกวดโครงงาน
2.2) การประกวดรายงานการศึกษา
ทั้งนี้โรงเรียนเลือกการประกวดไดไมเกิน 2 ประเภท ตอระดับเทานั้น
หลักเกณฑ การประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึ กษาจากหนังสือสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ทีมละ 3 คน ใชหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู เลม10, 15
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 - ม.3) ทีมละ 3 คน ใชหนังสือสารานุกรมไทยฯ เลมใหญเลมที่ 27, 32
1. การประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษา ระดับภาค
1.1 โรงเรียนสามารถสงผลงานเขาประกวดฯ ไดในระดับประถมศึกษาตอนปลาย และระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน ระดับละไมเกิน 2 ทีม (2 ประเภท) โดยถายทำเปนคลิปวีทีอารนำเสนอผลงานบันทึกลงแฟลชไดรฟเปน
รู ป แบบ MP4 ความยาวไมเกิน 15 นาที และจัดทำเปนรูปเลม ไมเกิน 25 หนา จำนวน 5 เลม โดยโครงงานและ
รายงานการศึกษา ที่สงเขาประกวดจะตองเปนเรื่องที่นำมาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เลมที่กำหนด
มีองคประกอบของโครงงาน และรายงานการศึกษา ดังนี้
1) ปกนอก
2) ปกใน
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3) บทคัดยอ
4) กิตติกรรมประกาศ
5) สารบัญ
6) สารบัญตาราง
7) สารบัญรูปภาพ
8) บทที่ 1 บทนำ
9) บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
10) บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ
ขอ 8) - 13)
11) บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
ความยาวไมเกิน 20 หนา
12) บทที่ 5 สรุปผล และอภิปรายผลการดำเนินการ
13) เอกสารอางอิง / บรรณานุกรม
14) ภาคผนวก จำนวนไมเกิน 5 หนา
1.2 ประธานฝายการประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษา ระดับภาค และคณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศกหรือผูแทนที่มีความรูความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมกับกิจกรรมพิจารณาคัดเลือก
ผลงานการประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษา ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ทั้ง 2 ระดับ
(ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน)
1.3 ประธานฝายการประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษาทั้ง 6 ภาค สงโครงงานและรายงาน
การศึกษา และรายชื่อทีมนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดระดับภาค 3 อันดับ ทั้ง 2 ระดับ (ประถมศึกษาตอนปลาย
และมัธยมศึกษาตอนตน) เพื่อเขาประกวดฯ ในระดับประเทศ
2. การประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษา ระดับประเทศ
รายละเอียดหลักเกณฑการประกวดฯ
2.1 โครงงาน และรายงานการศึกษาที่สงเขาประกวด จะตองเปนเรื่องที่นำมาจากหนังสือสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชนฯ เลมที่กำหนดไว
2.2 การนำเสนอโครงงาน และรายงานการศึกษาตอคณะกรรมการและการตอบคำถาม เปนทีม ทีมละ 3 คน
รวมใชเวลา 10 นาที / ทีม
1) เวลาในการพูดนำเสนอโครงงาน และรายงานการศึกษา 6 นาที
2) เวลาใชในการถาม-ตอบคำถาม 4 นาที
2.3 จัดทำโครงงาน และรายงานการศึกษาเปนรูปเลม ความยาวไมเกิน 25 หนา จำนวน 5 เลม โดยมี
องคประกอบ ดังนี้
1) ปกนอก
2) ปกใน
3) บทคัดยอ
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4) กิตติกรรมประกาศ
5) สารบัญ
6) สารบัญตาราง
7) สารบัญรูปภาพ
8) บทที่ 1 บทนำ
9) บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวของ
10) บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ
ขอ 8) – 13)
11) บทที่ 4 ผลการดำเนินการ
ความยาวไมเกิน 20 หนา
12) บทที่ 5 สรุปผล และอภิปรายผลการดำเนินการ
13) เอกสารอางอิง / บรรณานุกรม
14) ภาคผนวก จำนวนไมเกิน 5 หนา
2.4 การจัดทำแผงโครงงาน และรายงานการศึกษา และการจัดแสดงผลงาน
1) สิ่งประดิษฐ ผูสงโครงงานเขาประกวดตองจัดเตรียมเอง
2) ขนาดแผงโครงงานตามเกณฑมาตรฐาน
120 ซม.

60 ซม.

แผน ก

แผน ข

60 ซม.

แผน ค

60 ซม.

60 ซม.

2.1) อุปกรณอื่นๆ ที่นำสาธิตอาจวางบนโตะ โดยไมยื่นออกมาจากโตะเกิน 60 ซม.
2.2) พื้นที่จัดวางแผงโครงงานหรือรายงานการศึกษา คณะกรรมการจัดใหเทากัน ไมเกิน
1.50 ม. x 1.00 ม. แตละทีมใหดำเนินการในพื้นที่ขนาด 1.50 ม. x 1.20 ม.
2.5 ทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 5 อันดับ จะเปนผูไดรับรางวัลระดับประเทศ ประกอบดวย รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล ดังนี้
1) โครงงาน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 5 รางวัล
2) รายงานการศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 5 รางวัล
3) โครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5 รางวัล
4) รายงานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 5 รางวัล
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3. เกณฑการใหคะแนน
3.1 การประกวดโครงงาน คะแนน 100 คะแนน ดังนี้
3.1.1 การประกวดโครงงาน ระดับภาค
- การกำหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน
- ขอมูลที่เกี่ยวของประกอบการทำโครงงาน
- การออกแบบโครงงาน
- อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโครงงาน
- การดำเนินการจัดทำโครงงาน
- การบันทึกขอมูลและจัดทำขอมูล
- การแปลความหมายขอมูลและสรุปผล
- ความคิดสรางสรรค
- คลิปวีทีอารนำเสนอผลงาน
- รูปแบบการเขียนรายงาน
- การนำไปใชประโยชนไดอยางคุมคา

10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
30 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน

3.1.2 การประกวดโครงงาน ระดับประเทศ
- การกำหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน
- ขอมูลที่เกี่ยวของประกอบการทำโครงงาน
- การออกแบบโครงงาน
- อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโครงงาน
- การดำเนินการจัดทำโครงงาน
- การบันทึกขอมูลและจัดทำขอมูล
- การแปลความหมายขอมูลและสรุปผล
- ความคิดสรางสรรค
- ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑมาตรฐาน
- การนำเสนอดวยวาจา
- การตอบขอซักถามของกรรมการ
- รูปแบบการเขียนรายงาน
- การนำไปใชประโยชนไดอยางคุมคา

10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
10 คะแนน
5 คะแนน
10 คะแนน
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3.2 การประกวดรายงานการศึกษา คะแนน 100 คะแนน ดังนี้
3.2.1 การประกวดรายงานการศึกษา ในระดับภาค
- รูปเลมรายงาน
- วิธีดำเนินการ
- เนื้อหา สาระ และประโยชน
- ความคิดสรางสรรค
- คลิปวีทีอารนำเสนอผลงาน

10 คะแนน
10 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
30 คะแนน

3.2.2 การประกวดรายงานการศึกษา ระดับประเทศ
- รูปเลมรายงาน
- วิธีดำเนินการ
- เนื้อหา สาระ และประโยชน
- ความคิดสรางสรรค
- การนำเสนอแผงรายงานการศึกษา
- การนำเสนอดวยวาจา

10 คะแนน
10 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน

4. เกณฑการไดรับรางวัล
รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกวารอยละ 60 ไดรับเกียรติบัตรเขารวมการประกวด/หรือชมเชย
5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูเขารวมประกวดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มากขึ้น
2) ครูผูสอน ใหความสนใจและเห็นความสำคัญตอหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
3) นักเรียนมีทัศนคติที่ดี ใหความสำคัญ ในการแสวงหาความรูจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
4) นักเรียนมีนิสัยรักการอานและศึกษาคนควาเรียนรูดวยตนเอง
5) นักเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได
6) เปนตนแบบในการประยุกตแนวคิดใหม ๆ เพื่อนำไปใชประโยชนได ในโอกาสตอไปอยางมีคุณภาพ
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รางวัลที่ไดรับ
1. รางวัลการประกวดระดับภาค วันที่ 15 มิถุนายน 2565
ผูวาการภาคฯ และประธานฝายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แตละภาคเปนผูพิจารณาและกำหนดรางวัล
2. รางวัลการประกวดระดับประเทศ วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
2.1 ถวยรางวัลสำหรับผูชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1-4
- ผูชนะเลิศ โรงเรียนไดครองถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนักเรียนทุกคนจะไดรับถวยรายงวัลเกียรติยศ
- รองชนะเลิศอันดับ 1-4 โรงเรียนไดรับถวยเกียรติยศจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และนักเรียนทุกคนไดรับถวยรางวัลเกียรติยศ
2.2 เงินรางวัลทุนการศึกษา และของรางวัล สำหรับนักเรียนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1-4
จำนวนเงินรวม 500,0000 บาท
2.3 รางวัลหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ
2.4 จัดพิมพเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูผูสอนในการประกวดโครงงาน และรายงานการศึกษา
จากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
2.5 อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม

การสงใบสมัคร โรงเรียนสงใบสมัคร ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
สถานที่จัดสงใบสมัครและผลงานเขาประกวดฯ (ภายในวันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565)
คณะกรรมการจัดการประกวดโครงงาน และรายงานการศึกษาฯ ครั้งที่ 4
สำนักงานเลขาธิการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
เลขที่ 300 ซอยพงษเวชอนุสรณ 2 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ติดตอ : คุณกนกพร แบงเพชร โทรศัพท 02 741 5364-66 ตอ 312 และ 098 268 2213
Email : noklions82@gmail.com
ติดตอสอบถามรายละเอียดการจัดประกวดโครงงานฯ
ประธานฝายผูประสานงานกลุมการประกวดโครงงานฯ ภาครวม : ไลออนคันธรส ดิลกศักยวิทูร
โทรศัพท 08 1869 2944 Email : kantaros-d@hotmail.com หรือ ID Line : 081 869 2944

6

ใบสมัครการประกวดโครงงาน และ การประกวดรายงานการศึกษา
จากหนังสื อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.................
ชือ่ โรงเรียน.................................................ที่อยู............ตำบล...................................อำเภอ..........................
จังหวัด.......................................หมายเลขโทรศัพท..............................อีเมล……………………………………………
1. ขอมูลผูสมัคร
1. ชื่อ .........................................................นามสกุล...................................................ชั้น...............
2. ชื่อ .........................................................นามสกุล...................................................ชั้น...............
3. ชื่อ .........................................................นามสกุล...................................................ชั้น...............
2. อาจารยผูควบคุมทีม
ชือ่ ................................................................นามสกุล...................................................................
หมายเลขโทรศัพท...........................................อีเมล…………………………………………………..............
3. ประเภทการประกวด โปรดทำเครื่องหมาย ลงใน เพื่อเลือกประเภทการแขงขัน (กรณีโรงเรียนจัดสงผลงานเขา
ประกวดทั้ง 2 ประเภทตอระดับชั้น ใหแยกสงใบสมัคร)
3.1 การประกวดโครงงาน
ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)
3.2 การประกวดรายงานการศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-ม.3)

4. สถานที่จัดสงใบสมัครและผลงานเขาประกวดฯ (ภายในวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565)
คณะกรรมการจัดการประกวดโครงงาน และรายงานการศึกษาฯ ครั้งที่ 4
สำนักงานเลขาธิการไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
เลขที่ 300 ซอยพงษเวชอนุสรณ 2 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
ติดตอ : คุณกนกพร แบงเพชร โทรศัพท 02 741 5364-66 ตอ 312 และ 098 268 2213
Email : noklions82@gmail.com
ติดตอสอบถามรายละเอียดการจัดประกวดโครงงานฯ
ประธานฝายผูประสานงานกลุมการประกวดโครงงานฯ ภาครวม : ไลออนคันธรส ดิลกศักยวิทูร
โทรศัพท 08 1869 2944 Email : kantaros-d@hotmail.com หรือ ID Line : 081 869 2944
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ระดับภาค
แบบประเมินการประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ภาค ……….....
วันที่............ เดือน ............................. พ.ศ. 2565
ชื่อโครงงาน...............................………………………………………….....................................………………………………..........
ระดับ ป.4-ป.6
ม.1-ม.3 โรงเรียน..........................................................จังหวัด……………………...............
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเด็นพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
การกำหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน
10
ขอมูลที่เกี่ยวของประกอบการทำโครงงาน
10
การออกแบบโครงงาน
5
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโครงงาน
5
การดำเนินการจัดทำโครงงาน
5
การบันทึกขอมูลและจัดทำขอมูล
5
การแปลความหมายขอมูลและสรุปผล
5
ความคิดสรางสรรค
10
คลิปวีทีอารนำเสนอผลงาน
30
รูปแบบการเขียนรายงาน
5
การนำไปใชประโยชนไดอยางคุมคา
10
คะแนนรวม
100

หมายเหตุ
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง
ต่ำกวารอยละ 60 ไดรับรับเกียรติบัตรเขารวม
การประกวด/หรือชมเชย

* ในกรณีมีทีมผูชนะลำดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากคะแนนการออกแบบโครงงาน (3) ถา (3) เทากัน
ใหพิจารณาจากคะแนนความคิดสรางสรรค (8) และถา (8) เทากันอีก ใหพิจารณาจากคะแนนการนำไปใช
ประโยชนไดอยางคุมคา (11) ตามลำดับ

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
...................................................................................
......./........../...........
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ระดับภาค
แบบประเมินการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย ภาค ………...............
วันที่............ เดือน ............................. พ.ศ. 2565
ชื่อรายงานการศึกษา...............................………………………………………….....................................………………………….
ระดับ ป.4-ป.6
ม.1-ม.3 โรงเรียน....................................................... จังหวัด……………………..............

การประเมิน
1. รูปเลมรายงาน
2. วิธีดำเนินการ
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน
4. ความคิดสรางสรรค
5. คลิปวีทีอารนำเสนอผลงาน

5

ระดับคะแนน
4
3
2

น้ำหนัก
1
2
2
5
5
6

คะแนนรวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10
10
25
25
30
100

หมายเหตุ : ระดับคะแนน X น้ำหนัก = คะแนนที่ได
* ในกรณีมีทีมผูชนะลำดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน ใหพิจารณาคะแนนวิธีดำเนินการ (2) ถา (2) เทากัน ใหพิจารณาจาก
คะแนนความคิดสรางสรรค (4) และถา (4) เทากันอีก ใหพิจารณาที่คะแนนเนื้อหา สาระ และประโยชน (3) ตามลำดับ

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
...................................................................................
......../........../...........
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รายการประเมิน
1. รูปเลมรายงาน
(10 คะแนน)

2. วิธีดำเนินการ
(10 คะแนน)

เกณฑการตัดสินการประกวดรายงานการศึกษา
ระดับคะแนน
5…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะถูกตองและเขาใจงาย
มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลครบถวน
4…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะถูกตองและเขาใจงาย
มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล แตไมครบถวน
3…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาเขาใจงายแตไมเหมาะสมใชคำศัพท
เฉพาะถูกตอง มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลครบถวน
2…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะไมเหมาะสมและไม
ถูกตอง มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลไมครบถวน
1…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ไมครบถวน ไมถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะไมเหมาะสมและไม
ถูกตอง เขาใจยาก และมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลไมครบถวน
5… ออกแบบสิ่งที่จะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลไดถูกตอง อภิปรายผลได
ถู ก ต อ ง สมบู ร ณ สอดคล อ งกั บ ข อ มู ล พร อ มทั ้ ง มี แ นวคิ ด /ทฤษฎี ท ี ่ เ หมาะสมมาสนั บ สนุ น
ดำเนินการไดทั้งหมด
4… ออกแบบสิ่งที่จะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและ สรุปผลไดถูกตอง อภิปราย
ผลไดถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับขอมูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่เหมาะสมมาสนับสนุน
ดำเนินการทั้งหมดไดเปนสวนใหญ
3… ออกแบบสิ่งที่จะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลไดถูกตอง อภิปรายผลได
ถู กต อง สมบู ร ณ สอดคลองกับ ขอมูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่เหมาะสมมาสนับสนุน
ดำเนินการทั้งหมดไดเปนบางสวน
2… ออกแบบสิ่งที่จะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลไดถูกตอง อภิปรายผลได
ถู กต อง สมบู ร ณ สอดคลองกับ ขอ มูล พรอมทั ้ งมี แนวคิ ด /ทฤษฎีที่ เหมาะสมมาสนั บ สนุ น
ดำเนินการทั้งหมดไดบางและไมสมบูรณ
1… ออกแบบสิ่งที่จะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อความหมาย
ขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลไดถูกตอง อภิปรายผลได
ถู กต อง สมบู ร ณ สอดคลองกับ ขอ มูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่ เหมาะสมมาสนั บ สนุ น
ดำเนินการทั้งหมดไมสอดคลองกับสิ่งที่ศึกษา
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รายการประเมิน
3. เนื้อหา สาระ และ
ประโยชน
(25 คะแนน)

4. ความคิดสรางสรรค
(25 คะแนน)

5. คลิปวีทีอารนำเสนอ
ผลงาน
(30 คะแนน)

ระดับคะแนน
5...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง ครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกตใชได
4...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง ครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา แตไมสามารถ
นำไปประยุกตใชได
3...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง แตไมครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา สามารถนำไป
ประยุกตใชได
2...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง แตไมครบถวนตามประเด็นที่ศึกษาและไมสามารถ
นำไปประยุกตใชได
1...ผลจากการศึกษาไมสอดคลอง ไมครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา
5....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีความแปลกใหม นาสนใจ
และทันสมัย
4....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีความแปลกใหม นาสนใจ
3....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีความแปลกใหม
2....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
1....เปนเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไมแปลกใหม ไมนาสนใจ ไมทันสมัย
5...การนำเสนอผลงาน มีขอมูลครบถวนสมบูรณ การนำเสนอขอมูลตามลำดับขั้นตอน มี
ความไดนาสนใจ
4...การนำเสนอผลงาน มีขอมูลครบถวนสมบูรณ การนำเสนอขอมูลตามลำดับขั้นตอน
ขาดความนาสนใจ
3...การนำเสนอผลงาน มีขอมูลครบถวนสมบูรณ การนำเสนอขอมูลไมเปนไปตามลำดับ
ขั้นตอน ขาดความนาสนใจ
2...การนำเสนอผลงาน มีขอมูลไมครบถวน การนำเสนอขอมูลไมเปนไปตามลำดับขั้นตอน
ขาดความนาสนใจ
1...การนำเสนอผลงาน มีขอมูลไมครบถวน การนำเสนอขอมูลไมเปนไปตามลำดับขั้นตอน
ขาดความนาสนใจ
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แบบประเมินการประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
วันที่............ เดือน ............................. พ.ศ. 2565
ชื่อโครงงาน...............................………………………………………….....................................………………………………..........
ระดับ ป.4-ป.6
ม.1-ม.3 โรงเรียน..........................................................จังหวัด……………………...............
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเด็นพิจารณา
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
การกำหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน
10
ขอมูลที่เกี่ยวของประกอบการทำโครงงาน
10
การออกแบบโครงงาน
5
อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในโครงงาน
5
การดำเนินการจัดทำโครงงาน
5
การบันทึกขอมูลและจัดทำขอมูล
5
การแปลความหมายขอมูลและสรุปผล
5
ความคิดสรางสรรค
10
ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงาน
10
ตามเกณฑมาตรฐาน
การนำเสนอดวยวาจา
10
การตอบขอซักถามของกรรมการ
10
รูปแบบการเขียนรายงาน
5
การนำไปใชประโยชนไดอยางคุมคา
10
คะแนนรวม
100

หมายเหตุ
เกณฑการตัดสิน
รอยละ 80 – 100 ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ 70 – 79 ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ 60 – 69 ไดรับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง
ต่ำกวารอยละ 60 ไดรับรับเกียรติบัตรเขารวม
การประกวด/หรือชมเชย

* ในกรณีมีทีมผูชนะลำดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน ใหพิจารณาจากคะแนนการออกแบบโครงงาน (3) ถา
(3) เทากัน ใหพิจารณาจากคะแนนความคิดสรางสรรค (8) และถา (8) เทากันอีก ใหพิจารณาจากคะแนนการ
นำไปใชประโยชนไดอยางคุมคา (13) ตามลำดับ
ลงชื่อ..................................................กรรมการ
...................................................................................
......../........../...........
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แบบประเมินการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
สโมสรไลออนสสากลภาครวม 310 ประเทศไทย
วันที่............ เดือน ............................. พ.ศ. 2565
ระดับ...................................
ชื่อรายงานการศึกษา...............................………………………………………….....................................…………………………
ระดับ ป.4-ป.6
ม.1-ม.3 โรงเรียน........................................................ จังหวัด……………………..............

การประเมิน
1. รูปเลมรายงาน
2. วิธีดำเนินการ
3. เนื้อหา สาระ และประโยชน
4. ความคิดสรางสรรค
5. การนำเสนอแผงรายงานการศึกษา
และการนำเสนอดวยวาจา
5.1 การนำเสนอแผงรายงาน
การศึกษา
5.2 การนำเสนอดวยวาจา

5

ระดับคะแนน
4
3
2

น้ำหนัก
1
2
2
5
5

คะแนนรวม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
10
10
25
25

3

15

3

15
100

หมายเหตุ : ระดับคะแนน X น้ำหนัก = คะแนนที่ได
* ในกรณีมีทีมผูชนะลำดับสูงสุดไดคะแนนเทากัน ใหพิจารณาคะแนนวิธีดำเนินการ (2) ถา (2) เทากัน ใหพิจารณาจาก
คะแนนความคิดสรางสรรค (4) และถา (4) เทากันอีก ใหพิจารณาที่คะแนนเนื้อหา สาระ และประโยชน (3) ตามลำดับ

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
...................................................................................
........./........../...........
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รายการประเมิน
1. รูปเลมรายงาน
(10 คะแนน)

2. วิธีดำเนินการ
(10 คะแนน)

เกณฑการตัดสินการประกวดรายงานการศึกษา
ระดับคะแนน
5…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะถูกตองและ
เขาใจงาย มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลครบถวน
4…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะถูกตองและ
เขาใจงาย มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล แตไมครบถวน
3…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาเขาใจงายแตไมเหมาะสม
ใชคำศัพทเฉพาะถูกตอง มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลครบถวน
2…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ครบถวนถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะไมเหมาะสมและ
ไมถูกตอง มีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลไมครบถวน
1…แบบฟอรมรายงานการศึกษา ไมครบถวน ไมถูกตอง ใชภาษาและคำศัพทเฉพาะไมเหมาะสม
และไมถูกตอง เขาใจยาก และมีการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลไมครบถวน
5… ออกแบบสิ่ งที่ จ ะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลได
ถูกตอง อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับขอมูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่
เหมาะสมมาสนับสนุน ดำเนินการไดทั้งหมด
4… ออกแบบสิ่ งที่ จ ะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและ สรุปผลได
ถูกตอง อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับขอมูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่
เหมาะสมมาสนับสนุน ดำเนินการทั้งหมดไดเปนสวนใหญ
3… ออกแบบสิ่ งที่ จ ะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลได
ถูกตอง อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับขอมูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่
เหมาะสมมาสนับสนุน ดำเนินการทั้งหมดไดเปนบางสวน
2… ออกแบบสิ่ งที่ จ ะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลได
ถูกตอง อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับขอมูล พรอมทั้งมีแนวคิด/ทฤษฎีที่
เหมาะสมมาสนับสนุน ดำเนินการทั้งหมดไดบางและไมสมบูรณ
1… ออกแบบสิ่ งที่ จ ะศึกษาไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษา ออกแบบการจัดกระทำและสื่อ
ความหมายขอมูลที่เขาใจงายและชัดเจน ออกแบบการแปลความหมายและสรุปผลได
ถูกตอง อภิปรายผลไดถูกตอง สมบูรณ สอดคลองกับขอมูล พรอมทั้ง มีแนวคิด/ทฤษฎีที่
เหมาะสมมาสนับสนุน ดำเนินการทั้งหมดไมสอดคลองกับสิ่งที่ศึกษา
14

รายการประเมิน
3. เนื้อหา สาระ
และประโยชน
(25 คะแนน)

ระดับคะแนน
5...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง ครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกตใชได
4...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง ครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา แตไมสามารถนำไป
ประยุกตใชได
3...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง แตไมครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา สามารถนำไป
ประยุกตใชได
2...ผลจากการศึกษามีความสอดคลอง แตไมครบถวนตามประเด็นที่ศึกษาและไมสามารถนำไป
ประยุกตใชได
1...ผลจากการศึกษาไมสอดคลอง ไมครบถวนตามประเด็นที่ศึกษา

4. ความคิด
สรางสรรค
(25 คะแนน)

5....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีความแปลกใหม นาสนใจ และ
ทันสมัย
4....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีความแปลกใหม นาสนใจ
3....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ มีความแปลกใหม
2....เปนเรื่องที่นาสนใจจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
1....เปนเรื่องจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ไมแปลกใหม ไมนาสนใจ ไมทันสมัย

5. การนำเสนอแผง
รายงาการศึกษา
และการนำเสนอ
ดวยวาจา
(30 คะแนน)
5.1 การนำเสนอแผง
รายงานการศึกษา
(15 คะแนน)

5...แผงรายงานการศึกษามีขนาดตามที่กำหนด มีขอมูลครบถวนสมบูรณ การนำเสนอขอมูล
ตามลำดับขั้นตอน มีความไดนาสนใจ
4...แผงรายงานการศึกษามีขนาดตามที่กำหนด มีขอมูลครบถวนสมบูรณ การนำเสนอขอมูล
ตามลำดับขั้นตอน ขาดความนาสนใจ
3...แผงรายงานการศึกษามีขนาดตามที่กำหนด มีขอมูลครบถวนสมบูรณ การนำเสนอขอมูลไม
เปนไปตามลำดับขั้นตอน ขาดความนาสนใจ
2...แผงรายงานการศึกษามีขนาดตามที่กำหนด มีขอมูลไมครบถวน การนำเสนอขอมูล
ไมเปนไปตามลำดับขั้นตอน ขาดความนาสนใจ
1...แผงรายงานการศึกษาไมเปนไปตามขนาดที่กำหนด มีขอมูลไมครบถวน
การนำเสนอขอมูลไมเปนไปตามลำดับขั้นตอน ขาดความนาสนใจ
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5.2 การนำเสนอ
ดวยวาจา
(15 คะแนน)

ระดับคะแนน
5...การนำเสนอและการตอบคำถามไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
เวลาที่กำหนด มีบุคลิกที่เหมาะสม มีน้ำเสียงที่ชัดเจน มีความมั่นใจ สมาชิกในกลุมมีสวนรวม
4...การนำเสนอและการตอบคำถามไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาถูกตอง ครบถวน เปนไปตาม
เวลาที่กำหนด มีบุคลิกที่เหมาะสม แตมีน้ำเสียงที่ไมชัดเจน ไมมีความมั่นใจ สมาชิกในกลุมมี
สวนรวม
3...การนำเสนอและการตอบคำถามไดครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาถูกตอง ครบถวน ไมเปนไป
ตามเวลาที่กำหนด มีบุคลิกที่เหมาะสม แตมีน้ำเสียงไมชัดเจน ไมมีความมั่นใจ สมาชิกใน
กลุมมีสวนรวมนอย
2...การนำเสนอครอบคลุมแตการตอบคำถามไมตรงประเด็นที่ศึกษา เปนไปตามเวลาที่กำหนด
มีบุคลิกที่เหมาะสม แตมีน้ำเสียงไมชัดเจน ไมมีความมั่นใจ สมาชิกในกลุมมีสวนรวมนอย
1...การนำเสนอไมครอบคลุมและการตอบคำถามไมถูกตองตามประเด็นที่ศึกษา ไมเปนไปตาม
เวลาที่กำหนด มีบุคลิกที่ไมเหมาะสม มีน้ำเสียงไมชัดเจนไมมีความมั่นใจ สมาชิกในกลุมไมมี
สวนรวม
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