


 
 
 
 
 
 
 

สาร 
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 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2491 โดยมีภารกิจหนึ่งคือ การสนับสนนุและสง่เสริมเยาวชนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงได้พัฒนาและจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนมาโดยตลอด จนกระทั่ง เม่ือวันที่ 14 
เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดทูนพระเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และก าหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม
ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันคือ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จึงไดร้่วมกันจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เป็นประจ าทุกปีประกอบด้วยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวด
กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ การประกวดและจัดนิทรรศการโครงการรางวัล
นวัตกรรมแห่งประเทศไทย การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน  
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อ ง
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน และยังเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ในการพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอีกด้วย  
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดท าคู่มือ  “กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เยาวชน”  เล่มนี้ เพื่อมอบให้ผู้ปฏิบัติงาน ครู และนักเรียนได้ศึกษาและรับทราบรายละเอียด
และเกณฑ์ปฏิบัติของแต่ละกิจกรรม  และใช้เป็นแนวทางด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ทุกประการ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงจ าเป็นต้องปรับรูปแบบกิจกรรม
บางส่วนเป็นแบบออนไลน์ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ  
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่กรุณาให้
ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานของกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหล่านี้ 
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์จัดการประกวดระดับภูมิภาค  
ผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรม  
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาเป็นกรรมการด าเนินงาน และกรรมการ
ตัดสินของทุกกิจกรรม ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร. ศุภวรรณ  ตันตยานนท์) 
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรกฎาคม 2564 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  3 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

สารบัญ 
********************************** 

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ     4 

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรส์ าหรับเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  6 

การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และอุดมศึกษา 

 การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  12   
(ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)        

 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์     20 
(ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา )      

 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์     27 
(ระดับมัธยมศึกษา)       

 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย    34 
          (ระดับประถมศึกษา)  
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช. 42 
 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)    61 

(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)          
 การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี   69 

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)       
 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา   77 
 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งท่ี 21 (พ.ศ.2564) 83 
 โครงการ “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งท่ี 17   87 

 
 
 
 
            



คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  4 

การจัดงานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 
********************************** 

ความส าคัญและที่มา 

 เม่ือวันที่  14  เมษายน  2525  คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เทิดทูนพระเกียรติยศ
แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และก าหนดให้
วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งทรงค านวณการ
เกิดสุริยุปราคาที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวันที่  18 สิงหาคม 2411 โดยไม่
คลาดเคลื่อน แม้แต่วินาทีเดียวซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครั้ง
ยิ่งใหญ่  และครั้งแรกของชาติไทยต่อชาวต่างประเทศ นับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ
ยิ่งของประเทศชาติ 
 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา กระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
สิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเร่งรัด ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความ
ม่ันคงของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ทั้งภาครัฐและเอกชน  จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เพื่อยกย่องสดุดี
พระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
องค์ปฐมด าริสร้างไทยก้าวหน้าทันโลก และ เพื่อกระตุ้นส านึกและเสริมสร้างความเข้าใจให้
ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดีขึ้น 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2527 โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   จัดกิจกรรมขยายออกไปอย่าง
กว้างขวาง  และพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ   ความร่วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดพลังส าคัญใน
การกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความต่ืนตัว  และเห็นความส าคัญของบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิ่งข้ึน  ซึ่งท าให้คณะรัฐมนตรี
ได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการจัดงานข้างต้น ดังนั้น เม่ือวันที่ 3 กันยายน 
2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้อนุมัติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ด าเนินการจัดงาน “สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจ าทุกปี 
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 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ที่จัดขึ้นมีเป้าหมายส าคัญยิ่งที่จะส่งเสริมการ
วิจัยและการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันทั่ว
ประเทศนี้  จะก่อให้เกิดความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายช่วยในการพัฒนาประเทศ  และ
ที่ส าคัญ  คือ  การสร้างทัศนคติแนวความคิดและส านึกแก่ประชาชนของชาติได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน 
เนื่องในสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ 

********************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหนึ่งของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ตลอดจนการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ 
ของรัฐ จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติขึ้น และขยายกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้แพร่หลายกว้างขวางทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ในลักษณะกระจายกิจกรรมไปยังศูนย์ภูมิภาค  พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกผลจากการ
จัดกิจกรรมของศูนย์ภูมิภาค เข้าสู่การจัดกิจกรรมที่ใหญ่ขึ้นในระดับประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 วัตถุประสงค์ท่ัวไป เพื่อพัฒนาประชากรไทยของประเทศให้มีความเข้าใจ  ความ

ตระหนัก และลักษณะนิสัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม 
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 

2.2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

2.2.2 เพื่อกระตุ้นเยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจในเรื่องของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งแนวคิด
สร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวคิดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไปสู่การน าไปใช้ประโยชน์  

2.2.4 เพื่อปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีงามตามแนวของความเป็น
วิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป 
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3.  การด าเนินการตามศูนย์ภาค 
 การด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะจัดโดยศูนย์ภูมิภาคที่จัดแบ่งและรับผิดชอบ การ
ประสานงานครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้ 
 1 )  ศูนย์ภาคกลาง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  18   จังหวัด ดังนี้ 

-  กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ -  นนทบุร ี -  ปทุมธานี 
-  พระนครศรีอยุธยา -  สุพรรณบุร ี -  อ่างทอง -  ชัยนาท 
-  ลพบุร ี -  สระบุร ี -  สิงห์บุรี -  กาญจนบุร ี
-  นครปฐม       -  สมุทรสงคราม -  สมุทรสาคร -  ราชบุร ี
-  เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขันธ์   

 2 )  ศูนย์ภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออก    
8  จังหวัด  เป็นดังนี ้

-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจนีบุรี -  สระแกว้ 
-  จันทบุร ี -  ชลบุรี -  ตราด -  ระยอง 

3 ) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   20  จังหวัดเป็นดังนี้  

 4 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานในพืน้ที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง  9  จังหวัด  เป็นดังนี้ 

-  ตาก -  พิษณุโลก -  เพชรบูรณ์ -  สุโขทัย 
-  อุตรดิตถ์ -  ก าแพงเพชร -  นครสวรรค ์ -  พิจิตร 
-  อุทัยธาน ี    

-  หนองคาย -  หนองบัวล าภู -  เลย -  อุดรธาน ี
-  กาฬสินธุ ์ -  นครพนม -  มุกดาหาร -  สกลนคร 
-  ขอนแก่น -  มหาสารคาม -  ร้อยเอ็ด -  ชัยภูมิ 
-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย์            -  สุรินทร ์ -  ยโสธร 
-  ศรสีะเกษ -  อ านาจเจริญ -  อุบลราชธาน ี -  บึงกาฬ 
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 5 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สลับกัน
ประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  8  จังหวัด  เป็นดังนี้  

-  เชียงราย -  เชียงใหม่ -  น่าน -  พะเยา 

-  แพร ่ -  แม่ฮ่องสอน -  ล าปาง -  ล าพูน 

 6 ) ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้  14  จังหวัด  
เป็นดังนี้ 

-  ชุมพร -  ระนอง -  สุราษฏร์ธาน ี -  ตรัง 
-  นครศรีธรรมราช -  พัทลุง -  กระบี ่ -  พังงา 
-  ภูเก็ต -  นราธิวาส -  ปัตตานี -  ยะลา 
-  สงขลา -  สตูล   

การจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค 
 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  การประกวด / แข่งขัน  ระดับภูมิภาค จะจัดในช่วง
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  ด้วยวิธีด าเนินการและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการของศูนย์ภาคผู้จัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค (ทางศูนย์ภาคจะเป็นผู้แจ้งใน
รายละเอียด)  คณะกรรมการจะพิจารณากิจกรรมวิทยาศาสตร์และตัดสินในรางวัลที่ 1, 2, 3  
และรางวัลชมเชย  ส าหรับสถานที่จัดกิจกรรมจะจัดที่ศูนย์ภูมิภาค  6  ศูนย์ดังนี้ 

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ  
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
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การจัดกิจกรรมระดับประเทศ 
 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับประเทศจะจดัในช่วงเดือน
กันยายน - ตุลาคม 2564 ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 
 การประกวด / แข่งขันในระดับประเทศนี้จะเป็นการประกวดระหว่างกิจกรรมที่
ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ ส่วนวิธีการด าเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ ก าหนดโดยคณะกรรมการด าเนิน
โครงการจัดกิจกรรม ระดับประเทศ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นผู้แจ้งรายละเอียด) 

4. กิจกรรมการประกวด / แข่งขัน (จะเหมือนกันทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ) 
 การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) 
 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา) 
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช. 
 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ด าเนินการโดย  :  ศูนย์ภูมิภาครับผิดชอบระดับภาค 
                             ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับผิดชอบระดับประเทศ 

 การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ -  มูลนิธิเอสซีจี (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น) 
ด าเนินการโดย  :  คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นการ                        

       ประกวดครั้งเดียวในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
       แห่งชาติ  

 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา    
 ด าเนินการโดย  :  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2564) 

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- ระดับปริญญาตรี / ปวส.  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
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5. ขอบเขตและวิธีด าเนินการ 
 5.1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย
วิธีด าเนินการ และกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการด าเนินโครงการของ
ศูนย์ภาคผู้จัดกิจกรรม ในระดับภูมิภาค (ทางศูนย์ภาคจะเป็นผู้แจ้งในรายละเอียด) 
 5.2 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับประเทศ ประกอบด้วย 
วิธีด าเนินการและกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการด าเนินโครงการจัด
กิจกรรม ระดับประเทศ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นผู้แจ้งในรายละเอียด) 
 5.3 ต่อเนื่องจากปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง จึงอาจจัดให้มีการประกวดแบบออนไลน์ในบางกิจกรรม  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของภาครัฐและผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดย
ใช้มาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  เช่น เว้นระยะห่างระหว่าง
บุคคลไม่ว่าจะเป็นการ นั่ง ยืน ต่อคิว ไม่น้อยกว่า 1 - 2 เมตร ลดการจับสัมผัสของใช้ สิ่งของ
ร่วมกัน ล้างมือท าความสะอาดมือเป็นประจ า สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เป็นต้น 

6. กลุ่มเป้าหมายการด าเนินการ 
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

7. งบประมาณ 
 7.1 จากภาครัฐ  ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม   
 7.2 จากภาคเอกชน  ได้แก่ เครือซิเมนต์ไทย บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ธุรกิจเอกชนอื่นๆ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 8.2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 8.4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 8.5 ศูนย์ภาค 6 ศูนย์ ตามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการด าเนินการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  จะก่อให้เกิดการต่ืนตัวในหมู่
เยาวชน  ครู-อาจารย์ และประชาชนทั่วไป  ที่จะให้ความสนใจและเห็นความส าคัญใน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้ในด้านการพัฒนาเจตคติ  
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แล้ว  ผลผลิตท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมยังจะน าไปสู่การพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ  ที่มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในอนาคตต่อไป 
 
หมายเหตุ 

 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - 
อพวช. และ การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  ต้องเป็นผลงานที่

คิดค้นขึ้นใหม่ มิได้คัดลอก/เลียนแบบ จากผลงานของผู้อ่ืน หากเป็นการพัฒนาต่อยอด จาก
ต้นแบบที่มีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน โดยต้องระบุรายละเอียดให้

ทราบอย่างชัดเจน หากมีการตรวจพบว่ามีการคัดลอก/เลียนแบบ จากผลงานของผู้อ่ืนไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจะถูกตัดสิทธิใ์นการประกวด 
 

 
 
 

***************************** 
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การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นั้น การพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรียม
ตัวไปสู่เป้าหมายการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นประเด็นส าคัญที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยง
ได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในช่วงการเรียนในห้องเรียนทุกระดับ แต่การเรียนรู้ในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการให้กับเยาวชนได้
อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาวิทยาศาสตร์  

 การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้ผลจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้า ทดลอง สังเกต การฟัง การถกปัญหา และการมีจินตนาการ เป็นต้น 
การวาดภาพก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะภาพทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะต้อง
มีความเข้าใจในศิลปะการวาดและสุนทรียภาพแล้ว ยังต้องมีความคิดริ เริ่ม ความคิด
สร้างสรรค์และความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการตรรกะของภาพที่จะวาด จึงจะสร้าง
จินตนาการและวาดเป็นภาพออกมาได้ 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย  
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ  และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ร่วมมือกับ ศูนย์ภูมิภาคที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดให้มีการแข่งขันความสามารถด้านการวาดภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยขึ้นในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันจะเป็น
ทางเลือกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการส่งเสริม
และสร้างบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยการ

แข่งขันวาดภาพการ์ตูนและจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกภูมิภาค ส าหรับการ
หาเยาวชนตัวแทนระดับภาคมาแข่งขันในระดับประเทศต่อไป     

 2.2 เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ   มีนักเรียนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ด้านคุณภาพ ได้ผลงานภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. วิธีด าเนินการ 
 3.1 ขั้นเตรยีมการ แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ เพือ่จัดท าโครงการจัดการแข่งขัน 
 3.2 ขั้นด าเนินการ     
 3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลที่ได้จากกิจกรรม 

4. งบประมาณ 
4.1 จากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 จากภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค 
 5.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
5.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 5.4 ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5.5 ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 5.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1 กระตุ้นความคิดริเริ่มและสร้างทักษะด้านจินตนาการทางด้านวทิยาศาสตร์ 
ให้กับเยาวชน 
 6.2 เป็นการผสมผสานระหวา่งงานศิลป์กับทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 6.3 เพิ่มสีสันบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 

 

 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  15 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ 
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนตน้  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. กติกาข้อก าหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1.1.1 โรงเรียนสามารถส่งผูส้มัครเข้าแข่งขันไดป้ระเภทละ 2 คน  / โรงเรียน 
 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้  
 - การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพ              
            การ์ตูน ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือประกอบ หรือไม่มีก็ได้)  
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
1.1.2  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 - นักเรียนระดับประถมศึกษา 
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
 - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.1.3 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสีด้วยตนเอง ลงกระดาษประมาณ  

ขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว ซึ่งคณะกรรมการเตรียมไว้ให้ 
1.1.4 ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ช่ือหัวข้อในการ 

แข่งขัน / ช่ือสถานศึกษา / ช่ือ – สกุลผู้เข้าแข่งขัน / ระดับช้ัน / ช่ือภาพ  
และค าบรรยายภาพตามรูปแบบที่ก าหนด 

1.1.5 ผู้เข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันที่ก าหนดให้เท่านั้น 

1.1.6 ภาพที่ได้รับรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์ภูมิภาคท่ีจัดประกวดและ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  

 1.2 อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ 
 กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว พร้อมตราประทับ
ของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง)  
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หมายเหต ุ    * อุปกรณ์ทีผู่้เข้าแข่งขันเตรียมมาใช้ในการแข่งขันจะต้องผ่านการตรวจและ
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน 
โดยสงวนสิทธิ์การพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นข้อยุติ 
 *  กรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ  ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ใน
การตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นข้อยุติ 
 *  คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่
แท้จริงของนักเรียน 

2. วิธีการสมัคร 
 สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุม 
จังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร 

3. วิธีด าเนินการแข่งขัน 
การแข่งขันเป็นการวาดภาพสด และกรรมการจะเป็นผู้ก าหนดหัวข้อในการ

แข่งขันแต่ละระดับในวันแข่งขัน 
 3.1 หัวข้อภาพ 

 คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่งสะท้อนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนและจะ
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันออกจากสถานที่แข่งขันหลังจากที่ได้รับหัวข้อเรื่อง เป็นเวลา 1  
ช่ัวโมง  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัย 
 3.2 ขนาดของภาพ 
 ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ (11.50 x 16.50  นิ้ว)โดยพื้นที่
ส าหรับวาดภาพให้เวน้จากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว  
 3.3 สีที่ใช้ในการวาดภาพ 

3.3.1 การวาดภาพการ์ตูน ระดับประถมศึกษาใช้สีไม้ ( Pencil  Color)     
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กน้ ามัน (Oil Pastel Color) 
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่งที่ใช้น้ าเป็น ตัวกลาง / ละลาย เช่นสีน้ า สีโปสเตอร์ 
สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบายน้้า 
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หมายเหต ุ ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก น้้ายาลบค้าผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู้แข่งขันวาด
ภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติ ไม่พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น การปะติด (Collage) 
หรือ ส่ือผสม (Mixed media)   
 3.4 อุปกรณ์ 

ให้ผู้แข่งขันเตรียมสีและเครื่องใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษวาด 
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 

3  ช่ัวโมง 

4. รางวัลและการตัดสิน 

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้ (ส าหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 รางวัลที่ 1  มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลที่ 2  มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3  มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวัล 

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวัลที่ 1  มอบเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวัลที่ 2  มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3  มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวัล 

ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวลั 500 บาท พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวลั 500 บาท พรอ้มใบประกาศเกียรติคุณ 
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-  คณะกรรมการจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ  
-  คณะกรรมการด าเนินการแข่งขันจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน 
-  การตัดสินเป็นไปตามขอ้ตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสรจ็แลว้ 
ตามเกณฑ์การตัดสนิ และผลการตัดสนิของ คณะกรรมการตัดสนิให้ถือเป็นขอ้ยุติ 

5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ 
  -  แนวคิด (จินตนาการ)   25   คะแนน 
 -  รูปแบบทางศิลปะ   25   คะแนน 
 -  เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์   30   คะแนน 
 -  ความเหมาะสมของเทคนิค   20   คะแนน 
               รวม                              100   คะแนน 
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด จะอุทธรณ์มิได้ 

6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek 
1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. ภาคเหนือตอนล่าง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
5. ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 
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ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................สังกัด......................... 
    ที่อยู่........................................................................................ต าบล/แขวง............................................... 
   อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์............... 
    โทรศัพท์ ....................................................................โทรสาร................................................................ 
2. มีความประสงค์จัดสง่นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพประเภท 

 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์    ระดับประถมศึกษา   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   

3. ข้อมูลนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน  
      ช่ือ- สกุล .....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................      
      เลขที่บัตรประชาชน ...................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีที่ ……..  
      โทรศัพท์ ..........................................................E-mail ..................................................................... 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา..........................................................................................................................................      
      โทรศัพท.์.........................................................E-mail...................................................................... 
 สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการ
ประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุดโดย จะอุทธรณ์มิได้ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  

    ลงช่ือผู้สมัคร .......................................................                        
        (.......................................................) ตัวบรรจง 

   ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา   ....................................................... 
                                          (........................................................) ตัวบรรจง
              ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา  ........................................................ 

                                 พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)   (........................................................) ตัวบรรจง 
                                         วันที.่.....เดือน...................พ.ศ......... 
หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครแข่งขันเต็มก่อนวันปิดรับสมัคร ทางคณะผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัครหรือทีม         

ที่สมัครก่อน ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนา
และส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นการขยายกิจกรรมการ
ตอบปัญหาให้กว้างขวางทั่วภูมิภาคของประเทศ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น สนใจ และเตรียมพร้อม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการตื่นตัว การประเมินตนเอง 
และสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และ
ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 3. เพื่อให้นักเรียนได้คิดร่วมกันอย่างมีเหตุผล  ตัดสินใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ใน
เวลาที่จ ากัด 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ  ตัวแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน และต้องเป็น
นักเรียนจากโรงเรียนเดียวกันเพื่อคัดเลือกต่อให้ได้ผู้ชนะเลิศ 

 3.2 ด้านคุณภาพ  นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมจะได้ ความรู้และประสบการณ์มากขึ้น  
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4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4.1 ขั้นเตรียมการ  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564 
 4.2 ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ให้เขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภาค)    
 4.3 ขั้นด าเนินการแข่งขันช่วง เดือนสิงหาคม 2564 
 4.4 ขั้นติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2564 

5. เนื้อหาสาระ 
 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 
 5.2 ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

6. งบประมาณ 
 งบประมาณการด าเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค  
 7.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 7.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 7.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 7.4 ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 7.5 ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 7.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ  
     พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

8. การติดตามผล 
 8.1 การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 8.2 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลการด าเนินการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
ท าให้เกิดการตื่นตัวในโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
 9.2 นักเรียนมีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 
มากขึ้น 
 9.3 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม   
 
 
 
 

************************************* 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกา ข้อก าหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ประเภทการแข่งขัน เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็น 3 ระดับช้ัน ดังนี้       

1.1.1 ระดับประถมศึกษา   
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1.2 สมัครทางออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุม
จังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร 

1.2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับเดียวกับระดับช้ัน
 ของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ  

1.2.2 สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน   
1.2.3 แต่ละโรงเรียนสามารถเข้ารว่มแข่งขันได้มากกว่า 1 ระดับช้ันๆ ละไม่เกิน 

 2 ทีม  
 1.3 วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 รอบ 

1.3.1 รอบคัดเลือก นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่าน
 รอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบตัดสินโดยวิธีการที่ คณะกรรมการก าหนด 

1.3.2 รอบตัดสิน ทีมที่คัดเลือกได้ทั้งหมด ที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินแข่งขันตอบปัญหา
 บนเวทีเพื่อชิงรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัล ชมเชยโดยวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 1.4 ลักษณะข้อสอบ และโจทย์ค าถาม   

1.4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ ป. 4 – ป. 6 
1.4.2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ม.1 – ม.3 

 (ไม่รวมคณิตศาสตร์) 
1.4.3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเนื้อหารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี 

 ชีววิทยา ม.4 - ม.6  

 1.5 คณะกรรมการตัดสิน 
  คณาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จัดกิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก 
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2. รางวัล  
ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้    (ส าหรับระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

รางวัลที่ 1   ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2  ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3  ได้รับเงินรางวัล  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (ส าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวัลที่ 1   ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2  ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3  ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 9,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 7,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  25 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek  
1. ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2. ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ  
    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

4. แผนการด าเนินกิจกรม        
วันเวลาขึ้นอยู่กับศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     
..................... รับสมัคร   
.....................  ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์ 
..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดับช้ัน 
.....................  แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา แบบข้อเขียน  

            .....................  แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสินระดับประถมศึกษา ตามรูปแบบที่ผู้จัด
   งานก าหนด และประกาศผลผู้ชนะ 

.....................   แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบข้อเขียน 

.....................   แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสินระดับมัธยมศึกษา ตามรูปแบบที่ผู้จัด
งานก าหนด และประกาศผลผู้ชนะ 

.....................   ผู้ชนะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ที่ศูนย์จัดกิจกรรม  

  *** แผนการด้าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ติดตามทางผู้จัด
ของแต่ละศูนย์ภูมิภาค 

 
***************************** 
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ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา...........................................................................................................สังกัด..................... 
    ที่อยู.่................................................................................ต าบล/แขวง...................................................... 
   อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์............. 
    โทรศัพท์ ......................................................................โทรสาร.............................................................. 
2.  ระดับ 

 ประถมศึกษา   
 มัธยมศึกษาตอนต้น   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร   
3.1 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขที่บัตรประชาชน .................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีที่..............  
      โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ...................................................................... 
3.2 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด............................. 
  เลขที่บัตรประชาชน ..................................................................ช้ันประถม/มัธยมศึกษาปีที่.............   
      โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ...................................................................... 

4.  อาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................................................................................................       
              โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ...................................................................... 

โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
การแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและยอมรับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  

                 ลงช่ือผู้สมัคร  1.........................................................................                        
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 
     2......................................................................... 
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 
  ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา  ........................................................................ 
      (...........................................................................) ตัวบรรจง 
   ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา    ......................................................................... 
             พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)   (...........................................................................) ตัวบรรจง 
                           วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………...… 
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การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งซึ่งมุ่งเน้น
ไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ดังนั้นโครงการนี้
จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งด้วยตนเองและจาก
กระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
รวมทั้งสามารถใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะทาง
สังคม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญในการท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตาม
มาตรฐานและค้นหาความรู้ใหม่ ไม่เฉพาะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยังสามารถ
น าไปใช้กับด้านอื่นๆได้อีกด้วย ผู้จัดได้เล็งเห็นความส าคัญและต้องการส่งเสริมให้การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงให้มีการแข่งขันความสามารถด้าน
กระบวนการ แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายขึ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน และยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ส่งเสริมให้นักเรยีนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร ์
2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหาทาง

วิทยาศาสตร ์
2.3 ส่งเสริมบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ 
2.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนให้ดียิ่งข้ึน  

3. การจัดการแข่งขัน 
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4. ผู้เข้าแข่งขัน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  ทีมละ 2 คน 
-  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน 
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5. กิจกรรมการแข่งขัน 
 ทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบัติการ
และเขียนรายงาน 

6. ระยะเวลาด าเนินการ (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้ก าหนด) 
 6.1 ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์   
 6.2 ขั้นด าเนินการ   
 6.3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณการด าเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8. การประกาศผลและรับรางวัล 
 ประกาศผลการแข่งขัน (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้ก าหนด) 

9. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 
 9.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 9.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 9.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 9.4 ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 9.5 ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 9.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

10. การติดตามผล 
 10.1 การสังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 10.2 การใช้แบบสอบถามผู้เข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
 10.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดง

ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความรู้ในช้ันเรียน 

11.2 ครูและนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  และฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น 

11.3 ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ 
 
 
 

***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกา ข้อก าหนด ของการแข่งขัน 

1.1 การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับ  คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 สมัครทางระบบออนไลน์ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร 

1.2.1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับช้ันเดียวกับ
ระดับช้ันของกิจกรรมการแข่งขัน 

 1.2.2 สมัครเป็นทีมๆ ละ 2 คน  
 1.2.3 โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม 

1.3 วิธีการแข่งขัน  
 ศูนย์ภูมิภาคแต่ละศูนย์จะเป็นผู้ก าหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

1.4 คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จัดกิจกรรม และอาจเชิญกรรมการ

 ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  
ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

 รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 รางวัลชมเชย    มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

3. สถานทีต่ิดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบออนไลนท์ี ่www.scisoc.or.th/sciweek 
  1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
     องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

4. วิธีการสมัคร  
 สมัครทางระบบออนไลน์ที่   www.scisoc.or.th/sciweek         

5. แผนการด าเนินกิจกรม       
 วันเวลาขึ้นอยู่กับศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     

.....................    รับสมัคร   

.....................  ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์ 
สิงหาคม ประกาศตารางเวลาแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
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สิงหาคม-ตุลาคม    - แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหารอบคัดเลือกระดับ                                 
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  - แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา รอบตัดสิน และประกาศผลผู้ชนะ   
ผู้ชนะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ที่ศูนย์จัดกิจกรรม 

***   แผนการด้าเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขัน โปรด
ติดตามทางผู้จัดของแต่ละศูนย์ภาค 

 

***************************** 
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ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน้ และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................สังกัด........................ 
    ที่อยู.่.........................................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
   อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณีย์.................. 
    โทรศัพท์ ..................................................................โทรสาร.................................................................. 
2.  ระดับ 

 มัธยมศึกษาตอนต้น   
 มัธยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร   
3.1 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 

เลขที่บัตรประชาชน ..................................................................ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ .........................     
โทรศัพท์ ............................................... E-mail ............................................................................... 

3.2 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขที่บัตรประชาชน .................................................................ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ..........................
 โทรศัพท์ ............................................... E-mail .............................................................................. 
4.  อาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................................................................................................ 
     โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ...............................................................................  

โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และ นักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
การแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและยอมรับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  
 ลงช่ือผู้สมัคร 1.........................................................................                       
  (.........................................................................) ตัวบรรจง 
  2.........................................................................                        
  (.........................................................................) ตัวบรรจง 
                         ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา      ..........................................................................  
                 (........................................................................) ตัวบรรจง 
                      ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา    .........................................................................                                           
       พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)   (........................................................................) ตัวบรรจง 

                  วันที่ ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...… 
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวทิยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถมศึกษา 

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของ
การศึกษาระดับสูงขึ้นไป ที่จะน าไปสู่การพัฒนาก าลังคนของประเทศในอนาคต ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการประกอบอาชีพ ฯลฯ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง
และมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศ การพัฒนาด้านต่างๆ เหล่านี้ต้องอาศัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น ดังนั้นในปัจจุบันรัฐบาลจึงให้การสนับสนุน
การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญโดยส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน และเน้นให้นักเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิด วิเคราะห์
และทดลองปฏิบัติอย่างมีเหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์    ท าให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และน า
ความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน
ให้รักวิทยาศาสตร์และเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุก  จึงสมควรจัดให้มีการประกวด
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  ในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิดค้นคว้าและผลิตสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน 
2.2 เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการท างานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม

สมาชิกนักประดิษฐ์                     
2.3 เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความมีเหตุผลและใช้ทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนช้ันประถมศึกษาในเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเขต

การศึกษาส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ประเภททีมไม่เกิน 3 
คน เข้าร่วมประกวดไม่ต่ ากว่า 200 ช้ิน 
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3.2 ด้านคุณภาพ ได้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ และมีเป้าหมายให้นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดการที่แน่นอนของแต่ละขั้นตอน ขอให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้ก าหนดโดยให้

สอดคล้องกับช่วงเวลา ดังนี้  
4.1 เตรียมการระหว่างเดือน  เมษายน  ถึงเดือน มิถุนายน 2564 
4.2 การด าเนินการประกวด 

4.2.1 รอบคัดเลือก  (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค)  
4.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ตัดสินเดือนสิงหาคม 2564  
4.2.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ชนะการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์  

5. แนวทางการด าเนินการ 
5.1 นิยามส่ิงประดิษฐ์ 

5.1.1 ความหมายสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   
สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การพัฒนา การปรับปรุงหรือ การ

ท าขึ้นใหม่ที่มีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือใช้สอย สิ่งของ
เครื่องใช้ เครื่องจักรกลเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความ
สะดวกในการใช้ ลดต้นทุนหรือลดงาน เป็นต้น 
5.1.2 ความแตกต่างระหว่างโครงงานวิทยาศาสตร์กับสิ่งประดิษฐ์ 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องแสดงถึงการด าเนินตามขั้นตอน กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ คือ การต้ังสมมุติฐาน การวางแผน ออกแบบการทดลอง การ
ทดลอง  การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล โครงงานวิทยาศาสตร์จะต้องมี
รายงานซึ่งประกอบด้วย  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุน ไม่
จ าเป็นต้องมีผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มาจัดแสดง         

ส่ิงประดิษฐ์ เป็นการใช้ทักษะฝีมือความช านาญ ไม่จ าเป็นต้องมีรายงาน  
แต่ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการท าผลงานของสิ่งที่ประดิษฐ์
ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อาจมีเอกสาร การออกแบบ แนวคิดประกอบ เพิ่มความ
เข้าใจด้วยก็ได้  
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โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
1. เร่ิมจากหาสมมุติฐาน  สาเหตุ วัตถุประสงค์ 

 
2. ด าเนินการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ผลงาน เป็นรายงานทางวิชาการ และ / หรือ
ผลิตภัณฑ์ 

4. มีข้อมูลทางวิชาการ ทฤษฎีสนับสนุน 

1. เร่ิมจากการคิด พัฒนา ปรับปรุงสิ่งท่ีมีอยู่ 
หรือสร้างสรรค์ใหม่ 

2. ใช้ทักษะ  ฝีมือ 
3. ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ  ฯลฯ 
เป็นรูปธรรม 

4. ไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลทางวิชาการ
สนับสนุนก็ได ้

5.2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับส่ิงประดิษฐ์ 
5.2.1 การท า สร้าง หรือผลิตอุปกรณ์  เครื่องใช้สอย เครื่องจักรกล  อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ ท ามาจากวัสดุใด ๆ ก็ได้ 
5.2.2 ต้องไม่มีช่ือหรือรูปลักษณ์ ที่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

ศาสนา สังคมหรือองค์กรใด ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางที่เสื่อมเสีย 

5.3 ขั้นเตรียมงาน 
 5.3.1 จัดท าโครงการเสนอขอรับอนุมัติจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
 5.3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกวด 

5.3.3 ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ ทุกสังกัดให้นักเรียนส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์
เข้าประกวด  

 5.3.4 ติดต่อกรรมการผู้ตัดสินพร้อมท าหนังสือเชิญถึงต้นสังกัด 

5.4 ขั้นด้าเนินงาน 
 5.4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ด าเนินการประกวด  เตรียมพิธีการ ฯลฯ 
 5.4.2 ประชุมคณะกรรมการผู้ตัดสินเพื่อพิจารณาเกณฑ์การตัดสิน 
 5.4.3 ด าเนินการประกวดและประกาศผล 

5.4.4 นักเรียนที่ชนะการประกวดรับรางวัลและเกียรติบัตรในงานสปัดาห์      
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

5.4.5 จัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ชนะการประกวดในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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6. งบประมาณ 
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 
1 ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4 ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
5 ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์  
6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ์และ 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

8. การติดตามประเมินผล 
 8.1 สังเกตการร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 8.2 ติดตามจากแบบสอบถามผู้เข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 
 8.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 นักเรียนมีความสนใจติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น 
9.2 นักเรียนมีประสบการณ์ในการคิดแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์มากขึ้น 
9.3 นักเรียนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 
 

***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถมศึกษา 

***************************** 

1. กติกา ข้อก าหนดของการประกวด 
1.1 ประเภทการประกวด 

 ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา เทา่นั้น เป็นการประกวดประเภททมี ทีมละ 3 คน   

 1.2 การสมัคร 

1.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด 

  - เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา    

  - สมัครเป็นทีมๆ ละ 3 คน 

1.2.2 จ้านวนที่รับสมัคร    ส่งผลงานได้โรงเรียนละไม่เกิน 3 ช้ิน    

1.2.3 สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภาค ที่
ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร   

1.2.4 สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัคร  

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)                                                                                                                

(ศูนย์ภูมิภาคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  39 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

1.2.5 วิธีการสมัคร 
1. สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek 
2. จัดเตรียมรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ (ยังไม่ต้องส่งช้ินงานจริง) เช่น 

ช่ือสิ่งประดิษฐ์ ส่วนประกอบ การท างาน การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ พอเป็นสังเขป พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายหรือแบบรูป หรือภาพร่างให้เห็น
รูปร่าง สัดส่วน  เพียงพอที่จะเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้ 

1.2.6 วิธีการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
- ให้ส่งทางไปรษณีย ์ (วงเล็บมุมซองวา่ ส่งเอกสารรายละเอยีดสิ่งประดิษฐ์ฯ)  

ทั้งนี้คณะกรรมการจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  หรือ  
- ส่งเป็นไฟล์ pdf ทางอีเมลตามที่แต่ละศูนย์ภูมิภาคก าหนด  

1.3 ข้อก้าหนดและเงื่อนไขการส่งผลงาน 
1.3.1 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

1.3.2 เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3.3 ไม่จ ากัดประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์  

1.3.4 แต่ละโรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ช้ิน 

1.4 วิธีการด้าเนินงาน   จัดการประกวดเป็น 2 รอบ 

1.4.1 รอบคัดเลือก   ภายหลังการแจ้งความจ านงเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์
แล้ว   ทีมผู้เข้าแข่งขันต้องจัดส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์  
(ยังไม่ต้องส่งช้ินงานจริง) มายังคณะกรรมการพิจารณารอบคัดเลือกที่ศูนย์ภาคท่ีจัดกิจกรรม
ภายในก าหนดเวลา  และคณะกรรมการจะคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ที่มีคะแนนประเมินตาม
เกณฑ์ เข้าสู่การพิจารณาในรอบตัดสิน 

1.4.2 รอบตัดสิน   คณะกรรมการพิจารณาจากช้ินงานสิ่งประดิษฐ์  และเอกสาร
รายละเอียดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ การจัดแสดง การน าเสนอและตอบข้อซักถาม 
แล้วพิจารณาตัดสินสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัล ชมเชย 2 รางวัล   

1.5 คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จัดกิจกรรม  และกรรมการร่วม

จากภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังนี้            
2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ  (หาง่าย  ประหยัด  คุ้มค่า  และราคาถูก)  
2.3 เทคนิคการผลิต  (ขนาด องค์ประกอบ ความชัดเจน ความสวยงาม ความคงทน 

ความสอดคล้องของภาพและเสียง) 
2.4 ประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์  

3. รางวัล  
      ระดับประถมศึกษา  ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้  

 รางวัลที่ 1  ได้รับเงินรางวัล 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2  ได้รับเงินรางวัล 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 2 รางวัล  จะได้รับของที่ระลึก  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ  
 รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลที่ 3     ได้รับเงินรางวัล 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวัลชมเชย   มี 3 รางวัล  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    

  4. แผนการด าเนินกิจกรรม วันเวลาขึ้นอยู่กับการจัดกิจกรรมของแต่ละศูนย์ภาค     
................ รับสมัคร   
................ ผู้สมัครตรวจสอบผลการสมัคร(ศูนย์ภาคท่ีจัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบ) 
................ ผู้สมัครส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม    
................ วันสุดท้ายของการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ 
................ ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้สมัครน าส่ง 
................ ประกาศช่ือทีมโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก 
................ ทุกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบตัดสินจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และประกวด

รอบตัดสิน และน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ด้วยวาจาและตอบค าถามของคณะกรรรมการ 
................ ประกาศผลผู้ชนะการประกวด      

***   แผนการด้าเนนิการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานฯ ติดตามก้าหนดการ
ของแต่ละศูนย์ภูมิภาค  
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย    
ระดับประถมศึกษา   

***************************** 
1. ช่ือสิ่งประดิษฐ์ ............................................................................................................................................ 
2. รายละเอียดสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา ...........................................................................................................สังกัด.................... 
ที่อยู่.......................................................................... ต าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต................................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร.................................................................. 

3. ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร 
3.1 ช่ือ – สกุล ................................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 

เลขที่บัตรประชาชน ................................................................ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ....................... 
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail ....................................................................... 

3.2 ช่ือ – สกุล ................................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
เลขที่บัตรประชาชน ................................................................ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ....................... 
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail ....................................................................... 

3.3 ช่ือ – สกุล ................................................................................ วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
เลขที่บัตรประชาชน ............................................................... ช้ันประถมศึกษาปี............................ 
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail ....................................................................... 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา................................................................................................................................. .........  
โทรศัพท์ ..................................................................... E-mail ......................................................................
 โรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ส่งผลงาน ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้ง
นี้และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และขอรับรองว่าโครงงานที่ส่งประกวดนี้เป็นผลงาน
ที่คิดขึ้นใหม่/พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คัดลอก เลียนแบบ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากผลงานของผู้อื่น และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
เด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี    
            ลงช่ือผู้สมัคร    1. ....................................................................    
    (.......................................................................)  ตัวบรรจง 
    2. ....................................................................  
    (.......................................................................) ตัวบรรจง 
    3. ....................................................................                                
    (.......................................................................) ตัวบรรจง           
            ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา      ......................................................................... 
   (.......................................................................) ตัวบรรจง 
      ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา ....................................................................... 
             พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)  (.......................................................................) ตัวบรรจง 
                            วันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ. .......... 
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การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช. 

SST - NSM Science Project 

*****************************  

1. หลักการและเหตุผล 
 วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า องค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการแพทย์ อันจะส่งผลต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้วจะให้
ความส าคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งปลูกฝังให้
ประชากรของชาติเห็นความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับต้ังแต่
เยาว์วัย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่า
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุน ส่งเสริม และ
กระตุ้นให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่ างดี 
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และ อพวช. จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันต่อไป  

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

ฝึกใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา 
2.2 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์  อีกทั้งมีเจต

คติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3 เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกัน 
2.4 เพื่อสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 

  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทั่วประเทศ  ส่งโครงงานเข้าร่วม
ประกวดในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดด าเนินการโดยศูนย์ภูมิภาคท้ังหมด 6 ศูนย์ ทั่วประเทศ 
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3.2 ด้านคุณภาพ 
  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
ที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันมากยิ่งข้ึน 

4. วิธีด าเนินการ 
4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กับ

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
4.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ประกวดในทุกภาคของ
ประเทศ เพื่อการด าเนนิการประกวดระดับภูมิภาค (ตามประกาศของศูนย์ภูมิภาค) 

4.3 หน่วยงานที่ด า เนินการจัดประกวดระดับภูมิภาคแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

4.4 คณะกรรมการด าเนินการประกวดระดับภูมิภาค  ด าเนินการประกวดโดยให้แต่
ละโรงเรียนส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงานและรายงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก  และ
ตัดสินผลการประกวดในระดับภูมิภาค   

4.5 นักเรียนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือก น าโครงงานมาติดต้ัง
เพื่อให้กรรมการตัดสิน และต้ังแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ที่จัดขึ้นในระดับภูมิภาค นักเรียนเจ้าของโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองทุกประเภท
สาขาในระดับภูมิภาค  น าโครงงานเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ  เพื่อตัดสินโครงงาน
ชนะเลิศระดับประเทศ และโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ( 9 โครงงาน) น าโครงงานเข้าร่วมประกวด Best of the Best  ของแต่ละสาขา  
(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะแจ้งวันในภายหลัง) 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ก าหนดการที่แน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู้ก าหนดโดยให้
สอดคล้องกับช่วงเวลา ดังนี้   
 ......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งเรื่องเชิญชวนส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงงาน 
 ......………* หมดเขตรับสมัครข้อเสนอโครงงาน 
 ......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งตอบรับใบสมัครเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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 ......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งผลการคัดเลือก และโรงเรียนแจ้งยืนยันจ านวน
โครงงานที่ส่งเข้าประกวดมายังศูนย์ภูมิภาค พร้อมส่งเอกสารการจัดท า
โครงงานฉบับสมบูรณ์ ในรูป pdf file  (ตามประกาศของแต่ละ
ศูนย์ภูมิภาค) เพื่อศูนย์ภูมิภาคท าการคัดเลือก  

 ......………*  คณะกรรมการระดับภาคตัดสินโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 ......………*  ศูนย์ภูมิภาคส่งผลการตัดสินโครงงานระดับภาค มายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
 ......………*   สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งเรื่องการประกวดระดับประเทศไปยัง

โรงเรียนที่มีโครงงานได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับภูมิภาค 
 ......………*  โครงงานที่ได้รับเหรียญทองจากระดับภูมิภาค เข้าร่วมประกวดระดับประเทศ 
 ......………*   โครงงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 9 

โครงงาน)  เข้าร่วมประกวด Best of  the Best ของแต่ละสาขา 
หมายเหตุ   1) *  วันที่และระยะเวลา  แต่ละศูนย์ภูมิภาคจะเป็นผู้พิจารณา 
             2)   การด้าเนินการของโครงงานต้องอยู่ในช่วงไม่เกิน 12 เดอืนนับถึงวันสมัคร  

3)  โครงงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติมาก่อน หากได้ 
รับรางวัลหลังจากสมัครแล้วโรงเรียนต้องแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค  หรือแจ้ง
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ทราบหากว่าได้เข้าประกวดระดับประเทศ 

6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้ 

6.1.1 โรงเรียน / ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือจังหวัด ควรจัดให้มีการ
ประกวดแข่งขันมาก่อน เพื่อคัดเลือกโครงงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การเข้า
ประกวด โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงาน ไปยังศูนย์ภูมิภาค ตามที่
ก าหนดไว้ในตารางข้อที่ 9.1  

การแบ่งจังหวัดของแต่ละศูนย์ภูมิภาค  
1) ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน  18  จังหวัด  เป็นดังนี้ 

-  กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ -  นนทบุร ี -  ปทุมธานี 
-  พระนครศรีอยุธยา -  สุพรรณบุร ี -  อ่างทอง -  ชัยนาท 
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-  ลพบุร ี -  สระบุร ี -  สิงห์บุรี -  กาญจนบุร ี
-  นครปฐม       -  สมุทรสงคราม -  สมุทรสาคร  -  ราชบุรี 
-  เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขันธ์   

 2 )  ศูนย์ภาคตะวันออก  มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออก  8  
จังหวัด  เป็นดังนี้  

-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจนีบุรี -  สระแกว้ 
-  จันทบุร ี -  ชลบุรี -  ตราด -  ระยอง 

 3 )  ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด   เป็นดังนี้   

 4 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง  9  จังหวัด  เป็นดังนี้   

-  ตาก -  พิษณุโลก -  เพชรบูรณ์ -  สุโขทัย 
-  อุตรดิตถ์ -  ก าแพงเพชร -  นครสวรรค ์ -  พิจิตร 
-  อุทัยธาน ี    

 5 )  ศูนย์ภาคเหนือตอนบน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสลับหมุนเวียนประสานงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  8  จังหวัด  เป็นดังนี้  

-  เชียงราย -  เชียงใหม่ -  น่าน -  พะเยา 
-  แพร ่ -  แม่ฮ่องสอน -  ล าปาง -  ล าพูน 

 6 )  ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้  14  
จังหวัด  เป็นดังนี้      

-  ชุมพร -  ระนอง -  สุราษฏร์ธานี -  ตรัง 
-  นครศรีธรรมราช -  พัทลุง -  กระบี่ -  พังงา 
-  ภูเก็ต -  นราธิวาส -  ปัตตานี -  ยะลา 
-  สงขลา -  สตูล   

-  หนองคาย -  หนองบัวล าภู -  เลย -  อุดรธาน ี
-  กาฬสินธุ ์ -  นครพนม -  มุกดาหาร -  สกลนคร 
-  ขอนแก่น -  มหาสารคาม -  ร้อยเอ็ด -  ชัยภูมิ 
-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย์            -  สุรินทร ์ -  ยโสธร 
-  ศรสีะเกษ -  อ านาจเจริญ -  อุบลราชธาน ี -  บึงกาฬ 
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6.1.2 ศูนย์ภูมิภาคแจ้งผลการพิจารณาไปยังโรงเรียน เพื่อให้เข้าประกวดในระดับภูมิภาค 

6.1.3 การประกวดใช้เกณฑ์เดียวกันทั่วประเทศ ดังนั้นเพื่อความเสมอภาค ศูนย์
ประกวดควรเข้มงวดกับกติกา คือ การรับสมัครไม่เกินก าหนดเวลา จ านวนหน้าของ
รายงาน และ รูปแบบการน าเสนอเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

6.1.4 ศูนย์ภูมิภาคจัดการประกวดในช่วงเวลา และรูปแบบที่มีความเหมาะสม
ก่อนการประกวดระดับประเทศ 

6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 

6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ แจ้งโรงเรียนที่โครงงานได้รับรางวัลเหรียญทอง
ระดับภูมิภาค เพื่อเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศโดยจัดท าและน าส่ง 

(1) รูปเล่มรายงานจ านวน 7 เล่ม 

(2) ไฟล์ของรายงาน ในรูปแบบ  pdf file  และคลิปวิดีโอน าเสนอโครงงาน
ความยาวไม่เกิน 7 นาที ในรูปแบบ mp4 ส่งมาที่อีเมล contact@scisoc.or.th 

6.2.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แต่งต้ังคณะกรรมการตัดสินโครงงานฯ ระดับประเทศ 
6.2.3 ด าเนินการประกวด ตัดสินและการประกาศผลโครงงานชนะเลิศระดับประเทศ 

7. ประเภทของโครงงาน 
7.1 โครงงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยี  ซึ่ง

อาจเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง  การส ารวจข้อมูล  งานพิสูจน์ทฤษฎี หรือ ช้ินงานที่
ประดิษฐ์ขึ้น 

7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดับ (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) แบ่งเป็น 3 สาขา  

7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
เป็นหลัก ได้แก่ เคมี วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ 
ธรณีวิทยา และ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่น การสกัดด้วย
กระบวนการทางเคมี การปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี  การสร้างสมการ
คณิตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 
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7.2.2 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็น
หลัก ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ  ตัวอย่างเช่น การศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯลฯ  

7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่ใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์
หลายสาขา ซึ่งอาจแสดงได้ด้วยช้ินงานที่ประดิษฐ์ขึ้นที่มีกระบวนการวางแผน ออกแบบ
และเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ หรือแสดงด้วยข้อมูลการทดลอง ได้แก่ โครงงาน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ ด้านพลังงาน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ อาหารและสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์  เป็นต้น 

8. การสมัคร 
8.1 ระดับของนักเรียนผู้มีสิทธิ์ส่งโครงงาน 

8.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

8.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8.2 จ านวนนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวนนักเรียนในแต่ละโครงงาน มีได้ไม่
เกิน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 1 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี) สามารถมีได้ไม่
เกิน 2 คน  ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักจะต้องเป็นอาจารย์ประจ าของโรงเรียน 

8.3 ขั้นตอนการสมัครระดับภูมิภาค  
8.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek พร้อมอัพโหลด 

บทคัดย่อ แบบข้อเสนอโครงงาน และรายงาน ซึ่งท าขึ้นตามรูปแบบที่ก าหนด 
8.3.2 จัดส่งรูปเล่มรายงานตามรูปแบบที่ก าหนด พร้อมส่งไฟล์รายงานใน

รูปแบบ PDF ทางอีเมล (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค) ไปที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ประจ าศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ 

8.3.3 เม่ือได้รับเอกสารทั้งหมด ศูนย์ภูมิภาคจะพิจารณาโครงงาน จากนั้นจึงแจ้ง
ผลและรายละเอียดในการประกวดให้ทราบ (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับศูนย์ภูมิภาคที่
รับผิดชอบ) 
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9. สถานที่ด าเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
9.1 ระดับภาค จัดขึ้นตามศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย์ เสร็จสิน้ในเดือนสิงหาคม 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละศูนย์ภูมิภาค ดังนี้ 

ภาค ผู้รับผิดชอบ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนย์ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ.เมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

Tel 053-943-456  
Fax 053-222-268 

ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.เมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 

Tel 055-963130 
Fax  055-963113 

ศูนย์ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อ.เมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

Tel 043-009700 ต่อ 
42959 - 60 

ศูนย์ภาคใต้ 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

อ.หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

Tel  074-288114 
Fax 074-446926 

ศูนย์ภาคตะวันออก 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อ.เมือง 
จังหวัดชลบุรี 

Tel 038-102222 ต่อ 
7549 

ศูนย์ภาคกลาง องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) 

ต.คลองห้า อ.คลอง
หลวง  จ. ปทุมธานี   

Tel 02-5779999 ต่อ 
1790 -1791 
Fax  02-5779990 

9.2 ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
ผู้รับผิดชอบโดย 

9.2.1 จัดการประกวดในระดับประเทศโดยให้ส่งไฟล์รายงานในรูปแบบ pdf พร้อม
คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 7 นาทีในรูปแบบ mp4 มายังสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยฯ ทางอีเมล  contact@scisoc.or.th  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคม
วิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์  02 - 218-5245, 02 – 252-7987 โทรสาร 02 - 252-4516 

9.2.2 รายละเอียดการเตรียมงานดูเพิ่มเติมในข้อ 6.2   
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10. รางวัล 

ระดับภูมิภาค  ในแต่ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน  

 รางวัลส้าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 4,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน 3 สาขา  ๆละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบัตร 

- เหรียญทองแดง 3 สาขา  ๆละ 4 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบัตร 

- รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร (จ านวนรางวัลไม่เกิน 10% ของจ านวน
โครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละสาขา)     

 รางวัลส้าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 5,000 บาท และเกียรติบัตร 

- เหรียญเงิน  3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล  เงินสนับสนุน รางวัลละ 3,500  บาท และเกียรติบัตร 

- เหรียญทองแดง 3 สาขา  ๆละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 2,500 บาท และเกียรติบัตร 

- รางวัลเชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร (จ านวนรางวัลไม่เกิน 10% ของจ านวน
โครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละสาขา)   

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงาน
ที่ได้รับรางวัล  

หมายเหตุ  โครงงานที่ได้เหรียญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะต้องเขา้ประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ 

ระดับประเทศ  ในแต่ละระดับและสาขาโครงงาน  

 รางวัลส้าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
- เหรียญทอง 3 สาขา ๆ  ละ 1 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 15,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน 3 สาขา ๆ  ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000  บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ  ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลรางวัลละ 9,000 บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ  3 สาขา ๆ  ละ 6 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 4,500 บาท และเกียรติบัตร 
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 รางวัลส้าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ  ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญเงิน  3 สาขา ๆ  ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 16,000  บาท และเกียรติบัตร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ  ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000  บาท และเกียรติบัตร 
- รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 สาขา ๆ  ละ 9 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 6,000 บาท  และเกียรติบัตร 

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนทุกโครงงานที่
ได้รับรางวัล 

หมายเหตุ  นักเรียนเจ้าของโครงงานที่ได้เหรียญทองทั้ง 3 สาขา ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จะแข่งขันรอบ Best of the Best เพื่อชิงรางวัลโล่พระราชทาน และผู้ชนะ
รอบ Best of the Best จะเข้ารับพระราชทานโล่ในปีถัดไป 

11. การตัดสิน 
       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

11.1 ภาพรวมของโครงงาน 

 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   
-  ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตัวแปรที่ต้องการศึกษา     
(เป็นการดัดแปลงจากผู้ที่เคยท ามาก่อน หรือการคิดข้ึนใหม่) 

-  การออกแบบการทดลอง  (เป็นการดัดแปลงจากที่ผู้อื่นเคยท ามาก่อนหรือการคิด
ขึ้นใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การ
ทดลองซ้ า การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคล้องกับปัญหา) 

 การใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์  (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
- การสังเกตที่น ามาสู่ปัญหา 
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน 
- การให้นิยามเชิงปฏิบัติการอย่างถูกต้อง 
- การท าการทดลอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม 
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 การแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองที่ท้า 
- การใช้หลักการท างานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู้และ
ปัญหาโดยมีความเข้าใจอย่างดี  

-  การอ้างถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจในความรู้ที่
อ้างถึงเป็นอย่างดี 

 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพียงพอ 
-  การบันทึกข้อมูลมีเพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
ละเอียดถี่ถ้วน ความมานะบากบั่น 

-  ความต้ังใจจริงในการท าการทดลอง 
 คุณค่าของโครงงาน 

-  ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และ/หรือประโยชน์ในด้านการ
แก้ปัญหาของสิ่งแวดล้อม สังคม 

 การน้าเสนอรายงาน (ดูรายละเอียดในข้อ 11.2) 

11.2  รายงาน  (จ านวนหน้าทั้งหมดไม่เกิน 15 หน้า รวมภาคผนวกอีกไม่เกิน 5 หน้า) 
ในการเขียนรายงานในส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้เนื้อหากระชับเท่าที่จ าเป็น ขอให้
นักเรียนเขียนส่วนผลการทดลองและอภิปรายผลให้ละเอียดชัดเจน 
 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

-  ครอบคลุมหัวข้อที่ส าคัญ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามล าดับ (บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทน า เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการทดลองและการอภิปรายผล  สรุปผล ข้อเสนอแนะ (หากมี) เอกสารอ้างอิง
หรือบรรณานุกรม และภาคผนวก) 

 ผลการทดลองและอภิปรายผล 
-  แสดงผลในลักษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด
และชัดเจน ไม่ควรมีความซ้ าซ้อนของการน าเสนอ เช่น การเสนอในรูปแบบ
ตาราง ก็ไม่ควรมีกราฟที่เป็นข้อมูลเดียวกันแสดงอีก 

-  การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมีหรือไม่ เช่น ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูล 
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-  อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรียบเทียบผลที่ได้กับที่เคย
มีผู้รายงานไว้ในการศึกษาคล้ายกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน มีข้อเสนอแนะหรือ
สมมุติฐานส าหรับการศึกษาทดลองต่อไป  

 การใช้ภาษาและค้าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ 

-  ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่อข้อมูลที่ส าคัญให้
ผู้อ่านเข้าใจได้เป็นอย่างดี   

 การสรุปผลการทดลอง  
-  สรุปผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ (ไม่ต้องอธิบายเหตุผล) โดยอาจเขียนสรุปเป็นข้อ ๆ     

 การอ้างอิงในเนื้อหา 

ควรท าให้ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งมี 2 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
ก) แบบที่อ้างอิงด้วยช่ือ จะตามด้วย ปี เช่น “จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (2532)  
พบว่า………..”   

ข) แบบที่อ้างด้วยระบบตัวเลข ซึ่งจะเรียงล าดับการอ้างอิงก่อนหลัง เช่น “จาก
รายงานที่เกี่ยวกับการสกัดคลอโรฟิลล์จาก สาหร่าย พบว่า ……….(1)” 

เอกสารอ้างอิง 
การเขียนเอกสารอ้างอิงจะสอดคล้องกับการอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้ 
ก)  แบบที่อ้างอิงด้วย ช่ือ ปี   จะ เรียงตามล า ดับอักษรจาก ก -ฮ , A-Z  เ ช่น                 
ธวัชชัย สันติสุข (2532).  “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต”. กรุงเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หน้า  81 – 90.   

ข) แบบที่อ้างอิงด้วยระบบตัวเลข เช่น   
1. ธวัชชัย  สันติสุข (2532).  “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน 
และ อนาคต” กรุงเทพฯ:  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หน้า 81 – 90. 

11.3  การจัดแสดงโครงงาน 

 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ช้ินส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานต้องเหมาะสมกับ

สถานที่จัดแสดงและเวลาแสดง  
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 เทคนิค/รูปแบบในการจัดแสดง 
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การน าเสนอข้อมูล และการใช้วัสดุในแผงแสดง

โครงงาน ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิด
โดยรวม การจัดรูปแบบของโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ (conceptual idea, 
concise and attractive) 
 ความประณีตสวยงาม 
การจัดท าโปสเตอร์ให้มีความสวยงาม ประณีต สะอาด ตัวหนังสือหรือสีที่ใช้ให้

เหมาะสม การจัดวางโครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ ดังรายละเอียดที่ก าหนด 
มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน 

11.4  การอภิปรายปากเปล่า 
 การน้าเสนอ 
น าเสนอโครงงานต่อกรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นส าคัญของโครงงานในช่วงเวลา 

ไม่เกิน 4 นาที  โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องแนะน าช่ือนักเรียนและโรงเรียน)  
- ช่ือและความส าคัญของโครงงาน 
- วัตถุประสงค์ 
- วิธีการด าเนินงานโดยย่อ 
- ผลการทดลอง 
- สรุปผลแบบสั้นๆ 

หมายเหตุ - นักเรียนอาจรายงานวิธีท าและผลการทดลองสลับกันไปทีละการทดลอง 
 การตอบค้าถาม 
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ท า 

12. งบประมาณ 
งบประมาณการด าเนินการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

13. การประเมินผล 
- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการที่นักเรียนส่งเข้าประกวด 
- จากการน าเสนอ และการตอบค าถามแบบปากเปล่าโดยนักเรียนที่เข้าประกวด 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การประกวดเป็นการส่งเสริมและการกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจ ค้นคว้าหาความรู้

จากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  นอกเหนือจากมีสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อาจจะน าไปประยุกต์ในชีวิตประจ าวันแล้ว  ยังเป็นการน าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันโดยปฏิบัติจริง  ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนของชาติตระหนักถึง
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี 

การท าแผงส าหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
*****************************  

 ให้ใช้ไม้อัด/แผ่นบอร์ด ท าตามขนาดก าหนด  ดังนี้  
 แผ่น ก 1  ขนาด  60 ซ.ม. X  100  ซ.ม. 
 แผ่น ข     ขนาด  120 ซ.ม. X  100 ซ.ม. 

 ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับท ามุมฉากกับแผ่นกลาง 
 อุปกรณ์อื่นที่น ามาสาธิต  อาจวางแสดงบนโต๊ะได้  ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้
ใช้พื้นที่ยื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน  60 ซ.ม.  
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ -  แผงส าหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 ทุกโครงงานต้องน าสมุดบันทึกข้อมูลการทดลองมาแสดงด้วย 

***************************** 
 

แผงแสดงที่เกินจากขนาด
ที่ก าหนดจะถูกหักคะแนน 
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รูปแบบข้อเสนอโครงงาน 
(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point) 

เร่ือง ............................................................................................................................................................... 
โดย   1. ......................................................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................................................... 
3. .........................................................................................................................................................

โรงเรียน ........................................................................................................................................................ 

1.  มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่น าไปสู่เรื่องของโครงงานนี้ว่ามีมูลเหตุจูง
ใจหรือมีแรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหน อยา่งไร) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

2.  สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่น ามาใช้ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

3.  วัตถุประสงค์ 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

4.  แผนการด าเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะท าโครงงานนี้เพื่อให้ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์)  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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รูปแบบบทคัดย่อ 
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point) 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์    

ช่ือโครงงาน ............................................................................................................................................ 
ช่ือนักเรียน   ........................................................................................................................................... 
ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา .............................................................................................................................. 
โรงเรียน  ................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร ............................................................. 
ระยะเวลาท าโครงงาน   ต้ังแต่ ............................................................................................................ 

ส่วนที่ 2 เนื้อความบทคัดย่อ 

 
 
 
 
 
 

 

ให้จัดท้าบทคัดย่อเป็นภาษาไทย ซ่ึงควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีด าเนินการโดยสังเขป 
- ผลของการศึกษาค้นคว้า การเสนอค าตอบให้แก่ปัญหาที่ศึกษาค้นคว้า หรือการค้นพบ 
- ข้อสรุปที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ 

************************************************ 

 

 

บทคัดย่อ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ความยาวไม่เกิน 15 หน้า 

รูปแบบรายงาน 
(กระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point) 

ก้ันหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 น้ิว single line spacing 

ปกนอก เร่ือง ........................................................................................................................................... 
โดย   1 ......................................................................................................................................................... 

2 ........................................................................................................................................................ 
3 ........................................................................................................................................................ 

โรงเรียน ....................................................................................................................................................... 
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน.......................... 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วันท่ี .............เดือน.....................  พ.ศ. ................. 
ปกใน       เร่ือง ............................................................................................................................................ 
โดย        1 ................................................................................................................................................... 

     2 .................................................................................................................................................... 
     3 .................................................................................................................................................... 

อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก   
     1 .................................................................................................................................................... 

ท่ีปรึกษาพิเศษ 
     1 ................................................................................................................................................... 
     2 ................................................................................................................................................... 

 บทคัดย่อ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบัญตาราง 
 สารบัญรูปภาพ 
 บทท่ี  1 บทน า                         
 บทท่ี  2 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 บทท่ี  3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง                                                                                                                                                                 
 บทท่ี  4 ผลการทดลองและอภิปรายผล  
 บทท่ี  5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ไม่เกิน 5 หน้า  
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หมายเหตุ 1.   โปรดจัดท ารายงานตามรูปแบบโดยเคร่งครัด 
- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ ์ ขนาด A 4  พิมพ์หน้าเดยีว   
- ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point  ก้ันหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 นิ้ว ด้านบน 1.5     
นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว   

- บทคัดย่อ - บทท่ี 5 รวมความยาวไม่เกิน 15 หน้า อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 
5 หน้า รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก้าหนดจะถูกตัดคะแนน 

- จ านวนรายงานท่ีส่งในระดับภูมิภาคคือ  5-10  ชุด (ตามประกาศของแต่ละ
ศูนย์ภูมิภาค)  ส าหรับโครงงานท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาคให้
จัดท าเพิ่มอีก 7 ชุด เพื่อส่งประกวดระดับประเทศ  

                                    2.   อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักของโครงงานมีเพียง 1 ท่าน และเป็นอาจารย์ประจ าของโรงเรียน 
 3.   อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษมีได้ไม่เกิน 2 ท่าน 
 

 
***************************** 
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ใบสมัคร 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา – สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อพวช. 

SST – NSM Science Project 

******************************** 

1.  ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์  ...................................................................................................................... 
   ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................. 
2.  รายละเอียดสถานศึกษา 
   ชื่อสถานศึกษา............................................................................................ สังกัด............................... 
   ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................. 
      ท่ีอยู่ .................................... ต าบล/แขวง .................................... อ าเภอ/ เขต .....................................
   จังหวัด ........................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................ 
    โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ..................................................................... 
3.  ระดับ     มัธยมศึกษาตอนต้น      มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4.  ประเภท  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
   สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
   สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
5.  ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร 

5.1 ชื่อ – สกุล ................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................. 
เลขท่ีบัตรประชาชน ............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ....................... 
โทรศัพท์ .................................................... E-mail ....................................................................... 

5.2 ชื่อ – สกุล ................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................. 
เลขท่ีบัตรประชาชน ............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ....................... 
โทรศัพท์ .................................................... E-mail ....................................................................... 

5.3 ชื่อ – สกุล ................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................. 
เลขท่ีบัตรประชาชน .............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ...................... 
โทรศัพท์ .................................................... E-mail ....................................................................... 
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6.  อาจารย์ท่ีปรึกษา ........................................................................................................................... 
     โทรศัพท์ .................................................. E-mail ...................................................................... 
     อาจารย์ท่ีปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี) ...................................................................................................... 
7. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเข้าประกวด (ระบุเป็นข้อๆ)          
     7.1 ............................................................................................................................................................ 
     7.2 ............................................................................................................................................................ 
     7.3 ............................................................................................................................................................ 

 ผู้ส่งและโรงเรียนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ  และขอรับรองว่าโครงงานที่ส่งประกวดนี้เป็นผลงานท่ีคิดข้ึนใหม่/
พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คัดลอก เลียนแบบ ไม่ว่าท้ังหมด
หรือแต่เพียงบางส่วนจากผลงานของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ท้ังสิ้น  อนึ่งหากไม่สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการ
จัดการประกวดระดับภูมิภาค หรือ ระดับประเทศ  ตามท่ีก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและ
เฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเงื่อนไขทุกกรณี   

                  ลงชื่อผู้สมัคร 1...........................................................................                        
  (...........................................................................) ตัวบรรจง 

  2...........................................................................                        
  (...........................................................................) ตัวบรรจง 

  3...........................................................................                        
  (...........................................................................) ตัวบรรจง 

  ลงนามอาจารย์ท่ีปรึกษา ............................................................................ 
  (...........................................................................) ตัวบรรจง       

             ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา............................................................................. 
                  (...........................................................................) ตัวบรรจง 
                             วันท่ี………. เดือน.………….. พ.ศ. ………..… 

                               พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) 
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การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน้  

***************************** 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับ 
ประเทศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวทิยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ส าหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย  
2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงช้ันที่ 2 (ป.4–ป.6) และช่วงช้ันที่ 3 (ม.1–ม.3) 

ได้มีเวทีในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศเพื่อแสดงความสามารถในการน าเสนอการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแสดง Science Show 

3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีมตลอดจนการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมของเด็กไทย 

รายละเอียดการประกวด 

 1. หัวข้อการประกวด   
“ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ” 

 2. การประกวดระดับภูมิภาค เป็นการประกวดในแต่ละภูมิภาคเพื่อคัดเลือกทีมที่ดี
ที่สุดของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 จ านวน 1 ทีม และของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 จ านวน 1 ทีม เพื่อ
เข้าประกวดระดับประเทศ  การประกวดระดับภูมิภาคด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน มีดังนี้  

ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

3. การประกวดระดับประเทศ เป็นการประกวดระหว่างทีมที่ชนะเลิศมาจากระดับ
ภูมิภาคท้ัง 2 ช่วงช้ัน ด าเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ าลองกรุงเทพ 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ใน
หัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” 

เงินรางวัล  
รางวัลระดับภูมิภาค ได้ก าหนดไว้ดังนี้  

ระดับช่วงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย เกียรติบัตร ไม่เกิน 5 รางวัล 
ระดับช่วงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  เกียรติบัตร ไม่เกิน 5 รางวัล 

รางวัลระดับประเทศ  ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
ระดับช่วงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 4,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 3,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
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ระดับช่วงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3)  
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล       10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 8,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลที่ 3  เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย  3 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

การสมัครและเง่ือนไขผูกพัน  
1. การสมัคร 

(1) ต้องสมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร 
(2) โรงเรียนที่สมัครต้องส่งข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ก.  คลิปวิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรียนผู้สมัคร 
ในรูปแบบไฟล์ mp4 ซึ่งในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นต้องมีลักษณะเป็น
การถ่ายท าแบบต่อเนื่อง ต้ังแต่เริ่มต้นการแสดงจนถึงจบการแสดงโดย
ไม่มีตัดต่อใด ๆ โดยบันทึกคลิปและส่งทางอีเมล์ (ตามประกาศของแต่
ละศูนย์ภาค) หรืออัพโหลดบน YOUTUBE พร้อมส่งลิงก์มายังศูนย์ภูมิภาค 

ข.  เค้าโครงการน าเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในรูปแบบ
ไฟล์ PDF ทางอีเมล (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค) 

(3) สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่
ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรียนที่สมัคร  

2. การประกวด 
(1) ระดับช่วงช้ันที่ 2 ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 4-6 ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด 
(2) ระดับช่วงช้ันที่ 3 ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด  
3. ในแต่ละช่วงช้ันสามารถส่งประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม 
4. ในแต่ละทีมมีผู้แสดงทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเด่ียว  (ชายหรือหญิง

ล้วน) ทีมผสม ชาย-หญิง และแต่ละช่วงช้ันสามารถคละช้ันเรียนได้ 
 5. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 
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6. ทีมที่เข้าประกวด ต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่องแบบหรือชุดพละศึกษาของ
โรงเรียนเป็นพื้นฐาน หากมีการตกแต่งเพิ่มเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด 

7. ผู้แสดงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ชมและสถานที่ในการจัดแสดงด้วย 
8. ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคทั้ง 2 ช่วงช้ัน จะต้องเข้าประกวด

ระดับประเทศที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยส่งคลิป
วิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเค้าโครงการน้าเสนอการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อประกวดในระดับประเทศอีกคร้ัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนค่าเดินทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดเตรียมที่
พักให้นักเรียนทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งพนักงานขับรถอีกทีมละ
ไม่เกิน 3 คน 

เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป  
1. เป็นการแสดงด้วยการทดลองที่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรอืทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2. เป็นการแสดงที่สามารถกระตุ้นความสนใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
3. การใช้ภาษาต้องใช้ค าสุภาพเหมาะสมในการน าเสนอไม่ใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความ 

หมายก ากวม หรือค าที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติผู้อื่น 
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100) คะแนน 

(1) ความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบด้วย  
 - การน าเสนอหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน  20  คะแนน 
- การใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย  15  คะแนน 

 - การตั้งประเด็นของค าถามและการให้ค าตอบได้ชัดเจน  10  คะแนน 
 - ความส าเร็จของการแสดง  15  คะแนน 

 (2) การแสดง  35  คะแนน  ประกอบด้วย 
- มีกระบวนการแสดงที่สร้างจุดสนใจ สนุก ต่ืนเต้น มีความหมาย และ
การมีส่วนร่วมของผู้ชม  15  คะแนน 

- ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง และจังหวะในการ
น าเสนอของแต่ละบุคคลในทีม  15  คะแนน  

 - การใช้ภาษา สุภาพ ถูกต้องและเหมาะสม  5  คะแนน 
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(3) เวลาในการแสดง 15 นาที  5  คะแนน   
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  

หมายเหตุ เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง 

แสดงเกินเวลา 15 นาที แสดงจบก่อนเวลา 15 นาที หักคะแนน 

เกิน 2  นาที จบก่อน 2 นาท ี 1 
เกิน 3-4 นาที จบก่อน 3-4 นาท ี 2 
เกิน 5-6 นาที จบก่อน 5-6 นาท ี 3 
เกิน 7-8 นาที จบก่อน 7-8 นาท ี 4 

เกิน 8 นาทีข้ึนไป จบไม่ถึง 7 นาที 5 
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการแสดง 
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  

***************************** 
 ระดับ        ช่วงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปทีี่ 4-6)  ช่วงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
1.  รายละเอียดสถานศึกษา 
  ช่ือสถานศึกษา ...................................................................................................... สังกัด .........................  
  ที่อยู่ ....................................................................... ต าบล/แขวง ............................................................... 
  อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ .................... 
  โทรศัพท์ ..................................................................โทรสาร ................................................................... 

2.  ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร 
  2.1 ช่ือ – สกุล ....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขที่บัตรประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีท่ี........................ 
  โทรศัพท์ .................................................. E-mail .................................................................................... 
  2.2 ช่ือ – สกุล ....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขที่บัตรประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีท่ี........................ 
  โทรศัพท์ .................................................. E-mail .................................................................................... 
  2.3 ช่ือ – สกุล ....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขที่บัตรประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีท่ี........................ 
  โทรศัพท์ .................................................. E-mail .................................................................................... 

3.  อาจารย์ที่ปรึกษา  
  3.1 ช่ือ-สกุล ............................................. โทรศัพท์ ....................... E-mail ............................................. 
  3.2 ช่ือ-สกุล ............................................. โทรศัพท์ ....................... E-mail ............................................. 

4. ค ารับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 
 ข้าพเจ้า............................................................................ยินดีสนับสนุนและอนุญาตให้นักเรียน
และอาจารย์ที่ปรึกษาข้างต้น เข้าร่วมกิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ
ภูมิภาค และเข้าประกวดระดับประเทศหากได้รับคัดเลือก 
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  ยินดีปฏิบัติตามค้าแนะน้าของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  
               ลงช่ือผู้สมัคร    1..........................................................................                        
         (..........................................................................) ตัวบรรจง 
         2..........................................................................          
         (..........................................................................) ตัวบรรจง 
         3..........................................................................                       
         (..........................................................................) ตัวบรรจง 
             ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา     ............................................................................ 
        (..........................................................................) ตัวบรรจง 
              ลงนามผู้บริหารสถานศึกษา     ............................................................................ 
          พร้อมตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)    (..........................................................................) ตัวบรรจง 
               วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………..… 
หมายเหตุ  1. ใบสมัครสามารถส าเนาเพ่ิมเติมได้ 
 2. หากเปลี่ยนตัวผู้แสดงกรุณาแจ้งก่อนเริม่การแสดง 
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แบบฟอร์มเค้าโครงการน าเสนอการแสดง Science Show 
***************************** 

 โรงเรียน ............................................................................................................................
 อ าเภอ ............................................................... จังหวัด ................................................... 

1. ชื่อเร่ืองล าดับท่ี 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค์/แนวคิด 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

3. หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... ............
...........................................................................................................................................................  

4. ข้ันตอนการแสดง 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

5. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

6. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 
ประจ าปี 2564 

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

****************************** 

 ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และได้มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - 
มูลนิธิเอสซีจี เป็นประจ าทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน ครู/อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
อย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดังนี้ 

1. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชนไทยศึกษาหาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชน สืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดี

ต่อวิทยาศาสตร์ 
4. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการน าเสนอผลงานของตนและกลุ่มผู้ร่วมงานทั้งใน

รูปแบบของเอกสารรายงาน การจัดแสดงนิทรรศการและการน าเสนอด้วยวาจา 
5. เพื่อ เปิดโอกาสให้ครู  นัก เรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรมชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
6. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 

ข้อก้าหนดเกี่ยวกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 

1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)   
 ชุมนุมที่มีสิทธิส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิก
ชุมนุมเป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช่วงช้ันที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งนี้ผู้แทนชุมนุมที่จะ
เสนอด้วยวาจาจะต้องเป็นสมาชิกของชุมนุมที่เข้าประกวด และอยู่ในช่วงช้ันที่ 3 (ม.1 – ม.3)  
ในปีการศึกษาปัจจุบัน  
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2. ก าหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 

ระยะเวลา กิจกรรม 
9 กรกฎาคม 2564 หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 5 เล่ม 

พร้อมซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ.pdf เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น 
(พิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์) 

28 กรกฏาคม 2564 แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  http://www.scisoc.or.th 

สิงหาคม 2564 - การจัดแสดงผลงานและน าเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผ่านการ
คัดเลือกเบื้องต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2564  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
- ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 

3. หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด 
 แต่ละชุมนุมต้องท ากิจกรรมตามหนังสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจกรรมเด่นซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรม
ต่างๆ ในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
เด่นควรเป็นกิจกรรมที่สมาชิกร่วมกันท้าในชุมนุม โดยมีเกณฑ์การส่งเข้าประกวด ดังนี้ 

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ต้องไม่ซ้ าชุมนุมกันโดย
จะต้องด าเนินการตามก าหนดเวลาและเกณฑ์การจัดท านิทรรศการและเอกสารรายงาน
อย่างเคร่งครัด 

2) ผู้แทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรียนที่เป็นสมาชิกใน
ชุมนุมนั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน 

3) นักเรียนที่เป็นผู้แทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นที่
น าเสนอ  

4) นักเรียนที่เป็นผู้แทนชุมนุมสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และต้อง
ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษาปัจจุบัน   
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5) อาจารย ์1 ท่าน สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม 
6) โรงเรียนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ง 

(1) ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 
ที่แนบ) จ านวน 5 เล่ม และซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf จ านวน 1 แผ่น หรือ
สแกนส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th 

(2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point 
7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์  

หรือสแกนเอกสารทั้งหมด ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th 

4. การคัดเลือก 
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  มีการด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนที่ 1   คัดเลือกจากเอกสารรายงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 และตาม
รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ 

ขั้นตอนที่ 2   การน าเสนอผลงานทั้งนิทรรศการและการน าเสนอด้วยวาจา จะต้องน า
ผลงานมาจัดนิทรรศการและน าเสนอด้วยวาจา ณ สถานที่จัดการประกวด 

** หมายเหตุ  หากสถานการณ์ยังมีการเฝ้าระวังการระบาดของเช้ือโรคไวรัส COVID – 19  
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ ขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเป็น ระบบ online 

-  ชุมนุมที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องส่งคลิปวิดีโอการน าเสนอผลงาน
ความยาวไม่เกิน 5 นาที และเสนอแนวคิดในหัวข้อ “เรียนรู้ อยู่กับโควิด ด้วยวิทยาศาสตร์” 
โดยวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน ามาใช้ในอนาคต เช่น การถอดบทเรียนต่าง ๆ ที่
โรงเรียนน ามาใช้ในโรงเรียนตลอด 1 ปี  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก้ไขปัญหาโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ชีวิตวิถีใหม่ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ความยาวไม่เกิน 2 
นาที ให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

-  น าเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ออนไลน์ผ่าน zoom   (วัน เวลา
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  

ทั้งนี้ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  
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5. การตัดสินและรางวัล 
 การตัดสินและรางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภทที่หนึ่ง การตัดสินจากคณะกรรมการ  เป็นการตัดสินจากคณะกรรมการ 
เพื่อให้รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแต่ละสาขา (สาขาชีวภาพ 
และสาขากายภาพ) 

รางวัลพิเศษ ภาพรวมการท ากิจกรรมชุมนุม สาขาชีวภาพและสาขากายภาพ 
(พิจารณาจากรายงานและการน าเสนอนิทรรศการ) 

ประเภทที่สอง การตัดสินจากผู้เข้าประกวด   เป็นการตัดสินจากนักเรียนที่เข้า
ประกวดโดยนักเรียนทุกคนที่เข้าประกวดเป็นผู้ให้คะแนนชุมนุมของโรงเรียนต่างๆ ยกเว้น
ชุมนุมที่มาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมที่มากที่สุดในการจัดนิทรรศการจะ
ได้รับรางวัลขวัญใจ ประเภทนิทรรศการ จ้านวน  1  รางวัล  
หมายเหต ุ  

1. จ านวนรางวัลและประเภทรางวัล ในข้อ 5 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ        
คณะกรรมการ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

2. โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตร     

6. งบประมาณ 
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนนุงบประมาณ
การด าเนินงานจัดประกวดกิจกรรมฯ เงินรางวัล โล่ และเกียรติบัตร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาจากเกณฑ์ 

 1) เอกสารรายงาน   30  คะแนน 
 2) นิทรรศการ    40 คะแนน   
 3) การน าเสนอด้วยวาจา  30  คะแนน  
 รวม                100   คะแนน 

 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1)  เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ให้จัดท าเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงาน

กิจกรรมชุมนุมฯที่แนบ การให้คะแนนจะพิจารณาความถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีการ
สื่อถึงการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความถูกต้องทางวิชาการ 
การใช้ภาษา การสื่อความหมาย รูปแบบและการน าเสนอที่น่าสนใจ และมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์จากกิจกรรมที่หลากหลาย 
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2)  นิทรรศการ (40 คะแนน)  โดยพิจารณาจาก 
2.1 ความถูกต้องตามเกณฑ์ขนาดของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ซ่ึงมีขนาด

ความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 180 เซนติเมตรจากพื้น  
โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอ่ืนๆได้นอกจากแผงนิทรรศการ และควร
แสดง ช่ือโรงเรียน ช่ือชุมนุมให้เห็นชัดเจน  หากมีอุปกรณ์ที่ต้องต้ังแสดง ไม่ควรวาง
ยื่นออกมานอกพื้นที่ท่ีก าหนด ถ้าเกินจะถูกตัดคะแนน 

2.2 วิธีการน้าเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทางวิชาการ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม 
2.3 เนื้อหาของนิทรรศการควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น สามารถ 
แสดงตัวอย่างผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมงานเพิ่มเติมจากนิทรรศการบนบอร์ด 

หมายเหตุ  นักเรียนจะต้องอยู่ประจ้าสถานที่จัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเอง
ตลอดเวลาที่จัดงาน และในวันที่มีการน้าเสนอด้วยวาจาจะต้องมีนักเรียน
ประจ้านิทรรศการ 1 คน 

กรณีที่จัดการแข่งขันระบบ  online 
 ** กรณีคลิปวิดีโอ ขอให้ค านึงถึงการน าเสนอที่น่าสนใจและถูกต้องทาง

วิชาการ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น โดยไม่จ าเป็นต้อง
จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ 

3)  การน้าเสนอด้วยวาจา (30 คะแนน)  ให้น้าเสนอเฉพาะกิจกรรมเด่น ชุมนุมละไม่
เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามอีก 5 นาที ทั้งนี้ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดเตรียม
คอมพิวเตอร์ และ LCD ไว้ให้ และถ้าต้องใช้อุปกรณ์โสตอื่นให้จัดเตรียมไปเอง แต่ต้องไม่
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จัดไว้ให้และไม่รบกวนผู้อื่นขณะติดต้ัง การให้คะแนนจะพิจารณาจาก
ความเหมาะสมของสื่อที่ใช้ การน าเสนอและตอบค าถามที่แสดงถึงความเข้าใจในกิจกรรมที่ท า 

  การน าเสนอด้วยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิชาการที่มีการซักถามจาก
นักเรียนที่เข้าประกวดด้วย  เพื่อเป็นการฝึกการซักถามอย่างสร้างสรรค์ 

  ในการน าเสนอ อาจจะให้นักเรียนเพียง 1 คน เป็นผู้น าเสนอก็ได้เพื่อความกระชับ 
โดยมีนักเรียนอีก 1 คน เป็นผู้ช่วย ทั้งนี้สุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่วนในเรื่องการตอบ
ค าถามนักเรียนทั้งสองต้องสามารถตอบได้ท้ังคู่ 
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รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี 
(ส่งพร้อมใบสมัคร ชุมนุมละ 5 เล่ม และซีดีบันทึกไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf  
ภายใน 9 กรกฎาคม 2564 หรือส่งทาง  E-mail : contact@scisoc.or.th) 

ข้อก้าหนดในการจัดท้ารายงาน 
 1. ในรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวรายงานไม่เกิน

จ านวนหน้าตามที่ก าหนด   
 2. ใช้กระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 point     
 3. ในรายงานต้องระบุอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเด่น 

รายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่ส่งเข้าประกวดก้าหนดให้มีรูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบ ส่วนประกอบ ค้าอธิบาย 

ปกหน้า 
1. ชื่อกิจกรรมชุมนุม 
2. ชื่อเร่ืองกิจกรรมเด่น 
3. ผู้จัดท า  
4. อาจารย์ท่ีปรึกษา 
5. ชื่อโรงเรียนและท่ีตั้ง 

 
 
- นักเรียน  3 คน 
- อาจารย์ท่ีปรึกษา  1  คน 
- ระบุอ าเภอ/เขต จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 

หน้าท่ี 1 ค าน า  
หน้าท่ี 2 กิตติกรรมประกาศ  
หน้าท่ี 3 สารบัญ  
หน้าท่ี 4-5 ใบกิจกรรมของนักเรียนตาม

รูปแบบของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
( ดูตัวอย่างใบกิจกรรมจาก 
www.scisoc.or.th ) 

- ใบกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคนท่ีมาน าเสนอกิจกรรม
ชุมนุมฯ ควรสอดคล้องกับแฟ้มงานของนักเรียนท่ีน ามา
แสดงในนิทรรศการ และมีลายเซ็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทุกกิจกรรม  

หน้าท่ี 6 ปฏิทินปฏิบัติงานรายภาค
การศึกษาหรือรายปี 

 - แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติกิจกรรมชุมนุมฯใน
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

หน้าท่ี 7 
 เป็นต้นไป 
(ไม่เกิน 10 
หน้า) 

เนื้อหาเรียงล าดับดังนี้ 
- กิจกรรมในภาพรวม (4-5 หน้า) 
- กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม 

 
- ให้สรุปการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ โดยย่อ 
- เนื้อหาของกิจกรรมเด่นควรแสดงถึงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การสืบเสาะหาความรู้ และความเชื่อมโยงกับ
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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หน้าถัดไป ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท า
กิจกรรมชุมนุมฯ 

- ให้คุณครูคัดเลือกเรียงความท่ีนักเรียนในชุมนุม
สะท้อนสิ่งท่ีได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมชุมนุม
จ านวน 3 คน น ามาใส่ในรายงาน 

หน้าถัดไป 1. เอกสารอ้างอิง 
2. รายชื่อสมาชิกของชุมนุม 
3. ภาคผนวก (ไม่เกิน 5 หน้า) 
4. ส าเนาใบสมัคร 

- ใช้วิธีการอ้างอิง  ดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. ปีท่ีพิมพ์. ชื่อเร่ืองหรือชื่อหนังสือ. ส านักพิมพ์.   
ตัวอย่าง    
       คณะบุคคลนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล. 2550.     
       คู่มือดูนก หมอบุญส่ง  เลขะกุล “นกเมืองไทย”.  
       บริษัทด่านสุธาการพิมพ์ จ ากัด.   
- ส่วนส าคัญของเนื้อหาไม่ควรใส่ไว้ในภาคผนวก 

หมายเหต ุเอกสารรายงานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะไม่ได้รับการคัดเลือก ในขั้นตอนแรก 
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ใบสมัคร 
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจ าปี 2564 

*****************************  

1.  กิจกรรมท่ีส่งเข้าประกวด คือ กิจกรรมชุมนุม ............................................................................... 
2.  ชื่อเร่ืองกิจกรรมเด่น คือ................................................................................................................. 
3.  ชื่อนักเรียน   
  1. (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ....................................................ชั้น..............มือถือ........................ 
  2. (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ....................................................ชั้น..............มือถือ........................ 
  3. (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ....................................................ชั้น..............มือถือ........................ 

4.  ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา (นาย / นาง / นางสาว / ยศ) ........................................................................... 
  โทรศัพท์ ............................ มือถือ ................................ E-mail .................................................. 

5.  โรงเรียน ....................................................................................................................................... 
  ท่ีอยู่โรงเรียน ................................................................................................................................ 
  รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ………….....…..…..... โทรสาร ……….........…….....… 

โรงเรียน อาจารย์ ท่ีปรึกษา และ นักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึง
หลักเกณฑ์ในการแข่งขันคร้ังนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและยอมรับผล
การตัดสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  
 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและ
เฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเงื่อนไขทุกกรณี 
                        ลงชื่อ ………………………………………… อาจารย์ท่ีปรึกษา 
                        (…………………………………………) 
               ลงชื่อ …………………………………………. ผู้บริหารสถานศึกษา 
                         (…………………………………………) 
                                           วันท่ี ......... เดือน ................ พ.ศ. ........... 
                  ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) 
หมายเหต ุ    -  ใบสมัครนี้ ใช้ส าเนาได้ 

-  ส่งใบสมัคร 2 ส่วน ส าหรับ 1 ชุมนุม (ปะหน้าส่งรูปเล่ม 1 ใบ ส าเนาใส่หน้าสุดท้ายรูปเล่มๆละ 1 ใบ) 
-  หมดเขตรับสมัครวันที่  9 กรกฎาคม  2564 โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณีย์ หรือ
สแกนส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th 

 
 
 
 
 

ที่อยู่จัดส่งรูปเล่มรายงานจ้านวน 5 เล่ม และซีดีบันทึกไฟล์ .pdf   
 สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330 
  (ส่งรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์)  
 โทรศัพท์ 02-252-7987, 02-218-5245  โทรสาร 02-252-4516    

***  ส าหรับโรงเรียนที่ยังไม่มีการจัดตั้งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และสนใจจะจดัตั้ง ขอให้ส่งชื่อ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
และหมายเลขโทรสารในการติดต่อเพื่อเป็นฐานข้อมูล  ส่งมาที่ E-mail : contact@scisoc.or.th 

 

mailto:contact@scisoc.or.th
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การประกวดและจัดนทิรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา   
***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้านไม่ว่า
จะเป็น การพัฒนาด้านบุคลากรและงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรมและเกษตรกรรม การ
พัฒนาดังกล่าวข้างต้นวิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักเรียน ให้สามารถน า
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและประสบความส าเร็จในวิชาชีพ
ที่ตนถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นให้ครู นักเรียนและสถานศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน ได้เห็นความส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์มากยิ่ งขึ้น ดังนั้นส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  จัดให้มี
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับ ปวช. และ ปวส. ขึ้นเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในภายภาคหน้าสืบไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนใช้กระบวนการสอน ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนได้คิดเป็นท า

เป็นแก้ปัญหาเป็น และกล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบัติงาน เชิงวิจัยในเรื่องที่ตนสนใจ
และมีความถนัด 

2.2  เพื่อให้ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนเลือกใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์  และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง
กันอย่างกว้างขวาง 

2.3 เพื่อให้ผู้สอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้น าความรู้ความคิดและประสบการณ์
ที่มีอยู่ไปสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ชีวิตประจ าวันและสังคมเพื่อการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศ 

 2.4  เพื่อด าเนินการจัดประกวดและคัดเลือกผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ที่เป็น
ตัวแทนระดับภาค 5 ภาค จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อเข้าแข่งขัน ใน
ระดับประเทศ และจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี พ.ศ.2564 
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3. เป้าหมาย   
3.1 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.1.1 ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาเป็น   
3.1.2 นักศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาเอกชน  

เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ 
3.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จากสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่ว
ประเทศและอาชีวศึกษาเอกชน  ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าประกวดและจัดนิทรรศการ 
ระดับละ ประมาณ 200 โครงงาน 

4. วิธีด าเนินการ 
4.1 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 5

ภาค ก าหนดแนวทางการประกวดและ จัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ.2564 พิจารณาคัดเลือกวันเวลา สถานที่จัดการประกวดระดับ 5 ภาค 

4.2 ส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาแจ้งแนวทางการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ฯ แก่อาชีวศึกษาจังหวัด เพื่อแจ้งสถานศึกษาจัดเตรียมโครงงานฯ 

4.3 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานฯ ให้ผู้บริหาร ครู นักศึกษารับทราบและ
เชิญส่งโครงงานฯ เข้าร่วมประกวด 

4.4 สถานศึกษาส่งใบสมัครและผลงานเข้าร่วมประกวด ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 
4.5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค ประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ 

ระดับ 5 ภาค ที่ผ่านการประกวดจากอาชีวศึกษาจังหวัด 
4.6 คณะกรรมการประเมินระดับชาติ ตัดสินโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 40 

โครงงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศของระดับชาติ ในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 

4.7 คณะนักศึกษาที่จัดท าโครงงานฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รับโล่
รางวัลจากผู้แทนพระองค์(เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
มีนาคม 2564 - สิงหาคม 2564  

6. วัน เวลา และสถานที่ 
6.1 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวทิยาศาสตรอ์าชีวศึกษา  ระดับภาค 5 

ภาค ภายในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564  ณ อาชีวศึกษาจังหวดัที่เป็นเจ้าภาพ    
6.2 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  ระดับประเทศ  ใน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564 ในเดือนสิงหาคม 2564  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและ
การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

7. งบประมาณ 
7.1 กระทรวงศึกษาธิการ    
7.2 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
7.3 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7.4 บริษัท เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
8.1 กระทรวงศึกษาธิการ  
8.2 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
8.2 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

9. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียด 
9.1 ส านักวจิัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา     
     โทรศัพท ์ (02) 510 9552-4  ต่อ  251, 252  โทรสาร (02)  510 9552-4  ต่อ  170 
9.2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค 

- ภาคเหนือ          โทรศัพท์ 0-5322-2278  โทรสาร 0-5322-4677 
- ภาคใต้                 โทรศัพท์ 0-7421-2302  โทรสาร 0-7421-2306 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         โทรศัพท์ 0-4425-6151  โทรสาร 0-4425-6151 
- ภาคกลาง              โทรศัพท์ 0-3642-2542โทรสาร 0-3642-2542 
- ภาคตะวันออกและกทม.    โทรศัพท์ 0-2510-2600   โทรสาร 0-2510-2600 

9.3 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    โทรศัพท์  (02 ) 252 7987,(02) 218 5245  โทรสาร  (02)  252 4516 
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รายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา  

***************************** 

1. การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ 
- ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
- ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

2.  ข้อก าหนดทั่วไป 
2.1  เป็นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่ได้จากการส ารวจ ทดลอง หรือ 

ประดิษฐ์คิดค้น ของนักเรียนระดับ ปวช. หรือ นักศึกษาระดับ ปวส. ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ที่ได้จากศึกษาค้นคว้า ด้วย
ตนเองตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้องค์
ความรู้ หรือ วิธีการใหม่ หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.2  เป็นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอาชีวศึกษาของชาติ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันในงานอาชีพ หรือ พัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ หรือ เชิง
พาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม 

2.3  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่ส่งเข้าประกวดทั้งระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. ต้องเป็นผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ใหม่ หากเป็นโครงงานที่พัฒนาต่อ
ยอดจากโครงงานเดิมต้องแสดงรายละเอียดของการพัฒนาต่อยอดให้ชัดเจน 

2.4  ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่ส่งเข้าประกวดทั้งระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. ต้องไม่ซ้ า หรือ ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น หรือ เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศในระดับชาติขึ้นไป ยกเว้นมีการพัฒนาต่อยอดจากเดิมและแสดง
รายละเอียดของการพัฒนาต่อยอดให้ชัดเจน 

2.5  มีนักศึกษา เป็นผู้ร่วมจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา จ านวนไม่เกิน 3 
คน และครูที่ปรึกษาโครงงาน จ านวนไม่เกิน 3 คน ต่อโครงงาน  
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2.6  แผงโครงงานที่ใช้ในการจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการมีขนาด 60 x 60 ซ.ม. 
จ านวน 2 แผ่น (แผ่น ก. 1 และ ก. 2)  และขนาด  60 x 120  ซ.ม. จ านวน 1 แผ่น (แผ่น ข) 
ประกอบกันดังรูป ห้ามต่อเติม  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพแผงส าหรับแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

2.7  การจัดแผงโครงงาน  ประกอบด้วย 
2.7.1  ตราสัญลักษณ์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ บริษัทเอสโซ่ 

(ประเทศไทย)  จ ากัด (มหาชน) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      
2.7.2 ช่ือโครงงาน ช่ือสถานศึกษา ช่ือผู้ท าโครงงาน ช่ือครูที่ปรึกษาโครงงาน

และความส าคัญของโครงงาน จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า สมมติฐานของ
การศึกษาค้นคว้า วัสดุอุปกรณ์ วิธีด าเนินการ ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปผลประโยชน์
และข้อเสนอแนะ   

2.7.3 กรณีที่มีการอ้างอิงในเนื้อหาบนแผงโครงงาน ให้แสดงเอกสารอ้างอิงไว้ด้วย 
2.7.4 การจัดแผงโครงงาน ห้ามใช้ไวนิลหรือสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอบอร์ดหรือ

สต๊ิกเกอร์ ติดโฟมบอร์ดส าเร็จรูปที่มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานทั้งหมด ยกเว้นใช้เป็น
พื้นบอร์ด และตราสัญลักษณ์   
2.8  รูปแบบการพิมพ์รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา   

-  รูปแบบตัวอักษร (Font) : แบบ ThSarabun PSK  
-  ขนาดตัวอักษร :  ช่ือบทและหัวข้อ ขนาด 18 point ตัวหนา เนื้อหา ขนาด 16     

point ตัวปกติ     
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2.9  โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาที่ส่งเข้าร่วมประกวดทั้งระดับ ปวช. และ
ระดับ ปวส. ต้องมีเอกสารประกอบการน าเสนอผลงานน าส่งในระดับต่าง ๆ  ดังนี้  

รายการเอกสารและสิ่งของท่ีต้องจัดส่ง 
จ านวน/ระดับ 

อศจ. ภาค ชาติ 
1. แบบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 2 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 
2. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแบบฟอร์ม 
ท่ีก าหนด   

ตามท่ี อศจ. 
ก าหนด 

10  เล่ม 10  เล่ม 

3. แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ   
     (เอกสารหมายเลข 3)  

2  ชุด 2  ชุด 2  ชุด 

4. แผ่นซีดี รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ - 2 แผ่น 2  แผ่น 
5. แผ่นซีดี แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ   
     (เอกสารหมายเลข 3) 

- 2 แผ่น 2  แผ่น 

6. ไฟล์น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์   - 1  แผ่น 1  แผ่น 

3.  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
3.1 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามข้อก าหนดทั่วไปของโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา จึงจะเข้าร่วมการประกวดได้ 
3.2 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่ส่งประกวดหากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พบว่ามีการลอกเลียนแบบ จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวด 
3.3 ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ที่ส่งประกวดและได้รับรางวัล หาก

คณะกรรมการตรวจพบภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบผลงาน จะถูกถอดถอนรางวัลและ
เลื่อนล าดับรางวัลถัดไปขึ้นมาแทน 

3.4 ผู้น าเสนอผลงานต้องลงทะเบียน และส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน
เวลาที่ก าหนด หากล่าช้าจะต้องถูกหักคะแนน  5  คะแนน จากคะแนนรวม 

3.5 ผู้น าเสนอผลงานต้องไม่เก็บแผงโครงงานก่อนเวลาที่ก าหนด 
3.6 กรณีเกิดปัญหาในการด าเนินงานให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ

ด าเนินงานจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ในระดับ  อศจ. หรือในระดับ
ภาคเป็นผู้ช้ีขาด 

***************************** 
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โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 21 (พ.ศ.2564) 
THAILAND INNOVATION AWARDS  

ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

***************************** 

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์  
 นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ หรือ
กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการของตลาด ดังนั้นผู้ที่
สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้ส าเร็จก็จะกลายเป็นคนมีช่ือเสียงหรือร่ ารวยขึ้นได้โดยง่าย 
ประเทศที่มีนักคิดค้นนวัตกรรมจ านวนมากย่อมท าให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นด้วย 
ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้เยาวชนของตนพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมเพื่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่น เช่นนิตยสาร Stern ในประเทศเยอรมันได้เริ่ม
โครงการ “Jugend Forscht” ขึ้นในปี ค.ศ.1965 สนับสนุนการแข่งขันงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ์ของเยาวชน ในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ได้รับความส าเร็จ
เป็นอย่างดีและถูกยกย่องเป็นงานประจ าปีท่ีมีเกียรติของประเทศ มีทุนการศึกษาเป็นรางวัล
ส าหรับผู้ชนะการแข่งขัน และบางผลงานได้รับการสนับสนุนในการจดสิทธิบัตร จาก
แนวความคิดนี้ ในปี พ.ศ.2544 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ The German Technical Cooperation (GTZ) จัดการ
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards 
(TIA) ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดย
ส่งเสริมให้เยาวชนซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส่งผลงานนวัตกรรมเข้า
ร่วมการประกวด ต่อมาได้ร่วมกับหลายๆ หน่วยงานจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรม
ประจ าปี รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการด าเนินการเรื่องการจดสิทธิบัตร แนว
ทางการเขียนแผนธุรกิจเพื่อน านวัตกรรมนั้นๆ มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นผล
ต่อเนื่อง ถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศให้เจริญรุดหน้าสืบไป 
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2. คณะผู้ด าเนนิงาน 
2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
2.3 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
2.4 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อกระตุ้นให้ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวด   
3.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานของ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ให้ได้รับการจด

สิทธิบัตร 
3.3 เพื่อพัฒนา หรือเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจประกอบการให้ นิสิต นกัศึกษา นักเรียน 

สามารถผลิตเชิงพาณิชย์ได้ 
3.4 เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้ นสิิต นักศึกษา นักเรียน ได้แสดงความสามารถและน า

ผลงานออกสู่สายตาผู้ประกอบการ และประชาชน 
3.5 เพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญของการสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มประชาชน

ทั่วไปที่มาร่วมงาน ให้เช่ือมโยงนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี 

4. ผู้มีสิทธิ์สมัคร  
4.1 นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่  

มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ และเอกชน หรือสถาบันเทียบเท่า ทั่วประเทศ หรือเป็นผลงาน
ต่อยอดระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี  

4.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช.   
4.3 การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)  

5. ลักษณะผลงาน        
 นวัตกรรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความส าคัญ
ประเด็นหลัก  STEAM for Creative Economy กล่าวคือ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ศาสตร์ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลป 
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(Art) คณิตศาสตร์ (Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง สร้างสรรค์ เป็น
รูปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรืออื่นๆ ซึ่งจะ 
ส่งผลให้สังคมดี ประชามีสุข อย่างยั่งยืน 

6. วิธีการสมัครและการประกวด 

นิสิต นักศึกษา นักเรียน สามารถ ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่  
https://steam4i.nia.or.th/camp/register/16 ภายใน 31 พฤษภาคม 2564  

ก้าหนดจัดการประกวด  
ก.พ.-31 พ.ค. 64    ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  

11 มิ.ย. 64             ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ และแจ้งยืนยันการเข้าร่วม
กิจกรรม 

29 มิ.ย.-3 ก.ค. 64  กจิกรรมค่ายนวัตกรออนไลน์ STEAM4INNOVATOR camp 
แนะน าการท างานเป็นทีม และจัดกลุ่มเป็นทีมที่มีองค์ประกอบด้าน
วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/การตลาด/การเงินร่วมกันส่งผลงานที่จะ
พัฒนาเป็นนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด 

 5 ส.ค. 64 ส่งรายงานที่มีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนธุรกิจ ไฟล์
โปสเตอร์และ vdo presentation 

13-14 ส.ค. 64 น าเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศ จะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาช้ินงานต้นแบบ 
ผลงานละ 5,000 บาท 

4 ต.ค. 64 เสนอผลงานเข้ารว่มประกวดระดับประเทศ ตัดสินรางวัล 

5 ต.ค. 64 ประกาศผลรางวัลต่างๆ ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ 

พ.ย.-ธ.ค. 64 เสนอผลงานขอรับการสนับสนุนตามกลไกส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ม.ค. 65 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ไปประกวดต่างประเทศ 
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7. รางวัล   
 ผลงานที่เข้าร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2564 จะได้รับเกียรติบัตร และผลงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท 
ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ  5 ตุลาคม 2564  จะได้รับรางวัลดังนี้ 
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส.  
 รางวัลชนะเลิศ - ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบัตร
     และไปประกวดต่อต่างประเทศ  
 รางวัลรองชนะเลิศล าดับท่ี 1    - โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท 

 รางวัลรองชนะเลิศล าดับท่ี 2    - โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท 
 รางวัลชมเชย                    -  เกียรติบัตร 

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
 รางวัลชนะเลิศ - ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบัตร 
     และไปประกวดต่อต่างประเทศ 
 รางวัลรองชนะเลิศล าดับท่ี1 - โลเ่กียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศล าดับท่ี2     - โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 
รางวัลชมเชย                    -  เกียรติบัตร 

หมายเหตุ 
-  หากไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสิน มี      
   สิทธิ์งดการให้รางวัลหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม  
-  ผู้สมัครหรือผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 
-  เม่ือส่งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม 
-  การประกาศผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่  
แสดงผลงาน 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด 

 

***************************** 
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โครงการ “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 17 
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กเยาวชน ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2564 
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2564 

ณ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล  

 การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายหนึ่งของแผน 
พัฒนาการศึกษา ทีมุ่่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใหเ้หมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนาก าลังคนของประเทศควบคู่
ไปกับการส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่องการจัดการ ทักษะ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน เป็นนโยบายหนึ่งในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สมาคมวิทยาศาสตร์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
จึงไดจ้ัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นประจ าทุกป ีโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ได้แสดงออกและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร ์ 
ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปน็การปลูกฝังเจตคติและแนว 
ความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความ สามารถ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่จัดขึ้นได้แก่  

1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
2. การแขง่ขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์  
3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
5. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
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6. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นอ้ย  
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์

 โดยการด าเนินงานกระท าเปน็  2 ระยะ ใน  2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค และระดับ 
ประเทศ ระดับภูมิภาค จัดขึ้นที่ 6 ศูนย์ ทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงสัปดาหว์ิทยาศาสตร ์
แห่งชาติในเดือนสิงหาคม ได้แก่  

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 4. ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 5. ภาคใต้   คณะวิทยาศาสตร์  หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
     และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค จะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่ง 
ขันระดับประเทศ ในเดือนตุลาคม และเพื่อให้การชุมนุมกันของเด็กและเยาวชนจากภาคต่างๆ 
ที่เข้าร่วมการประกวด/แขง่ขันระดับประเทศ ในเดือนตุลาคม มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
มากยิ่งขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรม “เวทีนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในระดับประเทศแล้ว 
เด็กและเยาวชนจะไดเขา้ร่วมกิจกรรมคา่ยวิทยาศาสตร์ การบรรยาย / อภิปราย / เสวนา และ
ทัศนศึกษา  
 ในป ีพ.ศ. 2564 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัด “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” 
ครั้งที่ 17 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพื่อใหโ้อกาสเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษ พบปะกับนักวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี รวมทั้งได้เห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่น ามาจัดแสดง
ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท)  
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2.2 เพื่อกระตุ้นเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจเรียนรู้และประกอบวิชาชีพด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2.3 เพื่อเปดิโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวคิดไปสู่การ
น าไปใช้ประโยชน์ 
2.4 เพื่อปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสัยที่ดีงาม ตามแนวคิดของความเป็นวิทยาศาสตร ์ 
ใหเ้กิดขึ้นแก่เยาวชน ตลอดจนเรียนรู้การอยู่รว่มกันและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
ผู้มีความสามารถพิเศษ  
2.5 เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะโครงงาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในระดับประเทศเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติ 

3. กลุม่เป้าหมายและกิจกรรม ผู้แทนเยาวชนที่ชนะเลิศในการประกวด 
 ผู้แทนเยาวชนที่ชนะเลิศในการประกวด / แข่งขันระดับภาค ทั้ง 7 กิจกรรม จาก 6 
ศูนย์ภาคท่ัวประเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษา มาเข้าคา่ยวิทยาศาสตร์ รวม 530 คน โดยแบ่งเป็น  

นักเรียนระดับประถมศึกษา  45  คน  
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  333 คน  
อาจารย์ที่ปรึกษา   152 คน 

กิจกรรมการประกวด / แข่งขันระดับประเทศและการแสดง Science Show  
1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ 
3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  
5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย  
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

กิจกรรมร่วมกับงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท)  
1. พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ  
2. นิทรรศการและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการ  
3. พิธีปิด 



คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน  

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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กิจกรรมของเด็ก เยาวชน และอาจารย์ที่ปรึกษา  
1. การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์  
2. การบรรยายพิเศษ / การอภิปราย  
3. การเสวนากลุ่มย่อย  
4. ทัศนศึกษา 

4. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนนิการ  
 ระหว่างวันที่ 1– 3 ตุลาคม 2564  ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
5. ลักษณะของกิจกรรม  

- การประชุม การบรรยาย อภิปราย การเสวนา  
- การแข่งขัน การประกวด  
- การเข้าคา่ยวิทยาศาสตร์  
- ทัศนศึกษา 

6. งบประมาณ  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

7. ผูร้ับผิดชอบโครงการ  
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  
- คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

8. ผลที่คาดว่าจะไดรับ  
- เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น  
- สามารถที่จะพัฒนาตนให้เปน็ประโยชนตอประเทศและส่วนรวมต่อไป 
 

***************************** 

 


