
รายละเอียดการประกวดพูดในหัวขอ “ขยะอิเล็กทรอนิกส” 

๑. วิธีการแขงขัน 

๑.๑ ผูเขาประกวดตองนําเสนอเกี่ยวกับ “ขยะอิเล็กทรอนิกส” ในทุกมิติความคิดครอบคลุมท้ังท่ีมาของขยะอิเล็กทรอนิกส 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน ระดับภาคและประเทศ สอดแทรกแนวคิดของตนเองเกี่ยวกับการต่ืนตัว ใหความสําคัญและจัดการ

เชิงนโยบายและเชิงรูปธรรม เนนการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 

๑.๒ ใชเวลาพูดไมเกิน ๑๐ นาที 

๒. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๖๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. โครงสรางการพูด (๒๔ คะแนน )  

- คํานํา (การแนะนําตนเอง นําเขาสูเนื้อเร่ือง )  ๓ 

- เนื้อเร่ือง ผูเขาแขงขันพูดไดตรงกับเรื่องท่ีกําหนดให  ๓ 

- การดําเนินเรื่อง พูดเรียงลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีพูด และสอดคลองสัมพันธกันตลอดเรื่อง ๑๐ 
-การสรุปเรื่องท่ีพูดไดชัดเจน ตรงประเด็น ๖ 

-พูดจบภายในเวลาท่ีกําหนด ๒ 

๒. ศิลปะการนําเสนอ ( ๑๕ คะแนน )  

- ลีลาวาทศิลปชวนฟง  ๓ 

- น้ําเสียงชัดเจน ไมตะกุกตะกัก เวนจังหวะการพูดไดถูกตองหนักเบา สอดคลองกับเนื้อหา ๓ 

- ภาษาท่ีใชเขาใจงาย เหมาะสมกับระดับชั้น และกาลเทศะ  ๓ 

- ออกเสียงอักขระท่ีถูกตอง ๓ 

- สามารถสรางบรรยากาศท่ีดึงดูดใจผูฟงไดดี  ๓ 

๓. ความคิด (๑๖ คะแนน )  

- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ๓ 

- มีเหตุผลนาเชื่อถือสอดคลองกับเรื่องท่ีพูด ๓ 

- ขอคิดเห็น/เสนอแนะเปนรูปธรรมสามารถทําตามได  ๑๐ 
๔. บุคลิกภาพ ( ๕ คะแนน )  

-ปรากฏตัวดวยความเชื่อม่ัน ไมแสดงอาการประหมา  ๒ 

- กริยาทาทางขณะพูดเหมาะสมสอดคลองกับเรื่องท่ีพูด หรือเนื้อหา  ๒ 

- ขณะพูดมองผูฟงไดอยางเปนธรรมชาติ ๑ 

 

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประกวดนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร 

๑. วิธีการแขงขัน 

๑.๑ ผูเขาประกวดตองนําเสนอ “โครงงานวิทยาศาสตร” ในหัวขอ “การเปลี่ยนขยะใหเปนประโยชน” โดยใชการนําเสนอ

ดวยสื่อ power point  

๑.๒ ใชเวลานําเสนอไมเกิน ๑๐ นาที ตอบคําถาม ไมเกิน ๕ นาที รวมแลว ไมเกิน ๑๕ นาที 

 ๑.๓ องคประกอบของการนําเสนอโครงงาน ประกอบดวย 

๑.๓.๑  การวางแผนการทําโครงงาน 

๑.๓.๒ วิธีการดําเนินงานโครงงาน 

๑.๓.๓ สรุปผลการดําเนินโครงงาน 

๑.๓.๔ เทคนิคการนําเสนอโครงงาน 

 

๒. เกณฑการใหคะแนน เต็ม ๕๐ คะแนน ดังนี้ 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. ความสําคัญของโครงงาน 
๑.๑  ความนาสนใจของโครงงาน 
๑.๒  ประโยชน  การนําไปใชจริง หรือตอยอดในระดับท่ีสูงขึ้น  
๑.๓  ท่ีมาของปญหามีความชัดเจน 

(๑๕) 
๕ 
๕ 
๕ 

๒.  การดําเนินการ 
๒.๑   การวางแผน/เตรียมการ 
๒.๒   สอดคลองกับบทเรียน 
๒.๓   เหมาะสมกับวัยของนักเรียน 
๒.๔   สอดคลองกับจุดประสงคโครงงาน 

(๑๐) 
๓ 
๒ 
๒ 
๓ 

๓.   เนื้อหา 
๓.๑  การรวบรวมขอมูล การอางอิงหรือมีทฤษฎีสนับสนุน 
๓.๒  การสรุปขอมูลเปนองคความรู 
๓.๓ การนําเสนอ เรียงลําดับความสําคัญ สอดคลองสัมพันธกันตลอดการนําเสนอ 

(๑๕) 
๕ 
๕ 
๕ 

๔.   ตอบคําถาม 
๓.๑  ตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น 

(๑๐) 
๑๐ 

 

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

  

 

 

 

 

 



รายละเอียดการแขงขันหอคอยไข 

๑. วิธีการแขงขัน 

๑.๑ ทีมผูเขาแขงตองออกแบบและประดิษฐหอคอยไขท่ีมีความแข็งแรงและมีความสูงที่สุด 

๑.๒ ความสูงของหอคอยไข ตองสูงกวา ๑ เมตรขึ้นไป สามารถรองรับน้ําหนักของไข ๑ ฟอง เปนเวลาไมนอยกวา ๑ นาที 

 ๑.๓ วัสดุท่ีใชประดิษฐหอคอยไข คือ กระดาษหนังสือพิมพ เทปใส กาว กรรไกร และ ไขไก 
 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการแขงขันโยนไข 

๒. วิธีการแขงขัน 

๑.๑ ทีมผูเขาแขงตองออกแบบและประดิษฐชุดหุมไขท่ีมีความแข็งแรงและมีเบาที่สุด โดยท่ีไขไมแตกเม่ือถูกโยนจากท่ี 

       สูงลงพ้ืน 

๑.๒ ชุดหุมไขตองสามารถหอหุมและรองรับน้ําหนักของไข ๑ ฟอง โดยการแขงขันนั้นไขจะถูกโยนลงมาจากท่ีสูงท่ี 

       กรรมการกําหนด  

 ๑.๓ วัสดุท่ีใชประดิษฐชุดหุมไข คือ กระดาษหนังสือพิมพ เทปใส กาว กรรไกร และ ไขไก 
 

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประกวดเดินแบบชุดรีไซเคิล 

๑. วิธีการแขงขัน 

๑.๑ ผูเขาแขงตองออกแบบและประดิษฐชุดรีไซเคิลท่ีมีความแข็งแรง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

๑.๒ วัสดุท่ีใชประดิษฐชุดรีไซเคิลตองเปนวัสดุเหลือท้ิง หางาย ราคาถูก และอยูในกระแสสังคม 

๑.๓ ผูเขาแขงขันตองเดินแบบ แนะนําตัว ตอบคําถามเกี่ยวกับชุดรีไซเคิลท่ีสวมใส และแสดงความสามารถพิเศษ  

      รวม ๑๐ นาที 

เกณฑการใหคะแนน คะแนน 

๑. ที่มาและความสําคัญของชุด 
๑.๑  ความนาสนใจหรือความโดดเดนของชุด 
๑.๒  วัสดุท่ีใชมีความนาสนใจ  

(๒๐) 
๑๐ 
๑๐ 

๒.   ตอบคําถาม 
๒.๑  ตอบคําถามไดชัดเจน ตรงประเด็น 
๒.๒  บอกท่ีมาหรือแรงบันดาลใจของการประดิษฐชุด 

(๒๐) 
๑๐ 
๑๐ 

  ๓.   การเดินแบบ 
๓.๑ ทวงทาการเดิน ทวงทาการนําเสนอสอดคลองกับชุดท่ีสวมใส ทําใหชุดมีความโดดเดน 

(๑๐) 
๑๐ 

 

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด 

 


