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การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช. 

SST - NSM Science Project 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัยิ่งต่อการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า องคค์วามรู้วิทยาศาสตร์ท่ีแข็งแกร่งจะนาํไปสู่
การพฒันาประเทศดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย ์อนัจะส่งผลต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มท่ีพฒันา
แล้วจะให้ความสําคัญต่อการ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งปลูกฝังให้ประชากรของชาติเห็น
ความสําคญัและมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วยั สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และกระตุน้ให้เยาวชน
ของชาติไดฝึ้กการใชท้กัษะกระ บวนการทางวิทยาศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และ อพวช. จึงจดัให้มีการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมเยาวชนใหใ้ชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีในการแกปั้ญหาและใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัต่อไป  

2. วัตถุประสงค์   

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนของชาติไดศึ้กษาคน้ควา้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และฝึกใชท้กัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ใน
การแกปั้ญหา 

2.2 เพ่ือกระตุน้ใหเ้ยาวชนของชาติคิดคน้ผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์  อีกทั้งมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.3 เพ่ือใหเ้ยาวชนท่ีมีความสนใจทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นกนั 
2.4 เพ่ือสนองนโยบายของชาติในการพฒันาทรัพยากรมนุษยต์ามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

3. เป้าหมาย 

3.1 ดา้นปริมาณ 
  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายทัว่ประเทศ  ส่งโครงงานเขา้ร่วมประกวดในระดบัภูมิภาค ซ่ึงจดัดาํเนินการ
โดยศูนยภู์มิภาคทั้งหมด 6 ศูนย ์ทัว่ประเทศ 

3.2 ดา้นคุณภาพ 
  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย มีความรู้ ความเขา้ใจในการใชท้กัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแกปั้ญหาต่าง ๆ  และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัมากยิง่ข้ึน 

4. วิธีดำเนินการ 

4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  ประชาสมัพนัธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ใหก้บัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 
4.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัท่ีเป็นศูนยป์ระกวดในทุกภาคของประเทศ เพ่ือการดาํเนินการประกวดระดบัภูมิภาค (ตามประกาศของศูนยภ์ูมิภาค) 
4.3 หน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัประกวดระดบัภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 
4.4 คณะกรรมการดาํเนินการประกวดระดบัภูมิภาค  ดาํเนินการประกวดโดยให้แต่ละโรงเรียนส่งใบสมคัรพร้อมขอ้เสนอ

โครงงานและรายงานมาเพ่ือพิจารณาคดัเลือก  และตดัสินผลการประกวดในระดบัภูมิภาค   
4.5 นกัเรียนเจา้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการคดัเลือก นาํโครงงานมาติดตั้งเพ่ือให้กรรมการตดัสิน และตั้งแสดงให้

ผูส้นใจเขา้ชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติท่ีจดัข้ึนในระดบัภูมิภาค นกัเรียนเจา้ของโครงงานท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองทุก
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ประเภทสาขาในระดับภูมิภาค  นําโครงงานเขา้ร่วมประกวดระดับประเทศ  เพ่ือตดัสินโครงงานชนะเลิศระดับประเทศ และ
โครงงานท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ( 9 โครงงาน) นาํโครงงานเขา้ร่วมประกวด Best of the Best  
ของแต่ละสาขา  (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะแจง้วนัในภายหลงั) 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 กาํหนดการท่ีแน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนยภู์มิภาคเป็นผูก้าํหนดโดยใหส้อดคลอ้งกบัช่วงเวลา ดงัน้ี   
 ......………* ศูนยภู์มิภาคแจง้เร่ืองเชิญชวนส่งใบสมคัรและขอ้เสนอโครงงาน 
 ......………* หมดเขตรับสมคัรขอ้เสนอโครงงาน 
 ......………* ศูนยภู์มิภาคแจง้ตอบรับใบสมคัรเขา้แข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ......………* ศูนยภู์มิภาคแจง้ผลการคดัเลือก และโรงเรียนแจง้ยืนยนัจาํนวนโครงงานท่ีส่งเขา้ประกวดมายงัศูนยภ์ูมิภาค พร้อม

ส่งเอกสารการจดัทาํโครงงานฉบบัสมบูรณ์ ในรูป pdf file  (ตามประกาศของแต่ละศูนยภ์ูมิภาค) เพ่ือศูนยภู์มิภาค
ทาํการคดัเลือก  

 ......………*  คณะกรรมการระดบัภาคตดัสินโครงงาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
 ......………*  ศูนยภู์มิภาคส่งผลการตดัสินโครงงานระดบัภาค มายงัสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
 ......………*   สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แจง้เร่ืองการประกวดระดบัประเทศไปยงัโรงเรียนท่ีมีโครงงานไดรั้บรางวลัเหรียญทองใน

ระดบัภูมิภาค 
 ......………*  โครงงานท่ีไดรั้บเหรียญทองจากระดบัภูมิภาค เขา้ร่วมประกวดระดบัประเทศ 
 ......………*   โครงงานท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ( 9 โครงงาน)  เขา้ร่วมประกวด Best of  the 

Best ของแต่ละสาขา 
หมายเหตุ   1) *  วนัท่ีและระยะเวลา  แต่ละศูนย์ภูมิภาคจะเป็นผู้พจิารณา 
             2)   การดําเนินการของโครงงานต้องอยู่ในช่วงไม่เกิน 12 เดือนนับถึงวนัสมัคร  

3)  โครงงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติมาก่อน หากได้ รับรางวัลหลังจากสมัครแล้วโรงเรียนต้อง
แจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค หรือแจ้งสมาคมวทิยาศาสตร์ฯ ทราบหากว่าได้เข้าประกวดระดับประเทศ 

6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มีขั้นตอนการคดัเลือกดงัน้ี 
6.1.1 โรงเรียน / สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจงัหวดั ควรจดัใหมี้การประกวดแข่งขนัมาก่อน เพ่ือคดัเลือกโครงงานท่ี

มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การเขา้ประกวด โดยให้ส่งใบสมคัรพร้อมขอ้เสนอโครงงาน ไปยงัศูนยภู์มิภาค ตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ตารางขอ้ท่ี 9.1  

การแบ่งจังหวดัของแต่ละศูนย์ภูมิภาค  
1) ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพ้ืนท่ีภาค

กลางและภาคใตต้อนบน  18  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี 

-  กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ -  นนทบุรี -  ปทุมธานี 
-  พระนครศรีอยธุยา -  สุพรรณบุรี -  อ่างทอง -  ชยันาท 
-  ลพบุรี -  สระบุรี -  สิงห์บุรี -  กาญจนบุรี 
-  นครปฐม       -  สมุทรสงคราม -  สมุทรสาคร -  ราชบุรี 
-  เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขนัธ์   
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 2 )  ศูนย์ภาคตะวนัออก  มหาวทิยาลัยบูรพา ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก  8  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี  

-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจีนบุรี -  สระแกว้ 

-  จนัทบุรี -  ชลบุรี -  ตราด -  ระยอง 

 3 )  ศูนย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวทิยาลัยขอนแก่น ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั   เป็นดงัน้ี   

 4 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวทิยาลัยนเรศวร ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง  9  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี   

-  ตาก -  พิษณุโลก -  เพชรบูรณ์ -  สุโขทยั 
-  อุตรดิตถ ์ -  กาํแพงเพชร -  นครสวรรค ์ -  พิจิตร 
-  อุทยัธานี    

 5 )  ศูนย์ภาคเหนือตอนบน  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จดัสลบัหมุนเวียนประสานงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  8  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี  

-  เชียงราย -  เชียงใหม่ -  น่าน -  พะเยา 

-  แพร่ -  แม่ฮ่องสอน -  ลาํปาง -  ลาํพูน 

 6 )  ศูนย์ภาคใต้ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคใต ้ 14  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี      

-  ชุมพร -  ระนอง -  สุราษฏร์ธานี -  ตรัง 
-  นครศรีธรรมราช -  พทัลุง -  กระบ่ี -  พงังา 
-  ภูเกต็ -  นราธิวาส -  ปัตตานี -  ยะลา 
-  สงขลา -  สตูล   

6.1.2 ศูนยภู์มิภาคแจง้ผลการพิจารณาไปยงัโรงเรียน เพ่ือใหเ้ขา้ประกวดในระดบัภูมิภาค 
6.1.3 การประกวดใชเ้กณฑเ์ดียวกนัทัว่ประเทศ ดงันั้นเพ่ือความเสมอภาค ศูนยป์ระกวดควรเขม้งวดกบักติกา คือ การรับ

สมคัรไม่เกินกาํหนดเวลา จาํนวนหนา้ของรายงาน และ รูปแบบการนาํเสนอเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
6.1.4 ศูนยภู์มิภาคจดัการประกวดในช่วงเวลา และรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมก่อนการประกวดระดบัประเทศ 

6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีขั้นตอนดังนี ้
6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ แจง้โรงเรียนท่ีโครงงานไดรั้บรางวลัเหรียญทองระดบัภูมิภาค เพ่ือเขา้ร่วมการประกวด

ระดบัประเทศโดยจดัทาํและนาํส่ง 
(1) ไฟลร์ายงานในรูปแบบ  pdf  
(2) คลิปวิดีโอนาํเสนอโครงงานความยาวไม่เกิน 4 นาที ในรูปแบบ mp4 ขนาดไม่เกิน 200 MB  
      โดยส่งมาท่ีอีเมล contact@scisoc.or.th 

6.2.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินโครงงานฯ ระดบัประเทศ 
6.2.3 ดาํเนินการประกวด ตดัสินและการประกาศผลโครงงานชนะเลิศระดบัประเทศ 
 

-  หนองคาย -  หนองบวัลาํภู -  เลย -  อุดรธานี 
-  กาฬสินธ์ุ -  นครพนม -  มุกดาหาร -  สกลนคร 
-  ขอนแก่น -  มหาสารคาม -  ร้อยเอด็ -  ชยัภูมิ 
-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย ์           -  สุรินทร์ -  ยโสธร 

-  ศรีสะเกษ -  อาํนาจเจริญ -  อุบลราชธานี -  บึงกาฬ 
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7. ประเภทของโครงงาน 

7.1 โครงงานท่ีส่งประกวด ตอ้งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลย ี ซ่ึงอาจเป็นโครงงานท่ีเก่ียวกบัการทดลอง  

การสาํรวจขอ้มูล  งานพิสูจน์ทฤษฎี หรือ ช้ินงานท่ีประดิษฐข้ึ์น 
7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดบั (มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย) แบ่งเป็น 3 สาขา  

7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานท่ีใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์กายภาพเป็นหลกั ไดแ้ก่ เคมี วสัดุศาสตร์ ฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา และ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มด้านกายภาพ ตวัอย่างเช่น การสกดัด้วย
กระบวนการทางเคมี การปรับปรุงวสัดุดว้ยกระบวนการทางเคมี  การสร้างสมการคณิตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 

7.2.2 สาขาชีวภาพ  หมายถึง โครงงานท่ีใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นหลัก ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา 
พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมด้านชีวภาพ  ตัวอย่างเช่น การศึกษาระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์การศึกษาดา้นยนี และโปรตีนฯลฯ  

7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานท่ีใชบู้รณาการวิทยาศาสตร์หลายสาขา ซ่ึงอาจแสดงไดด้ว้ยช้ินงานท่ี
ประดิษฐ์ข้ึนท่ีมีกระบวนการวางแผน ออกแบบและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ หรือแสดงด้วยข้อมูลการทดลอง ได้แก่ 
โครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการ ดา้นพลงังาน โครงงานดา้นวิทยาศาสตร์การแพทย ์อาหารและสุขภาพ 
ปัญญาประดิษฐ ์และวิทยาการหุ่นยนต ์ เป็นตน้ 

8. การสมัคร 

8.1 ระดบัของนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิส่งโครงงาน 
8.1.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
8.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

8.2 จาํนวนนกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวนนกัเรียนในแต่ละโครงงาน มีไดไ้ม่เกิน 3 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน และ
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษ (ถา้มี) สามารถมีไดไ้ม่เกิน 2 คน  ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํของโรงเรียน 

8.3 ขั้นตอนการสมคัร  
8.3.1 กรอกใบสมคัรออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek พร้อมอพัโหลด บทคดัยอ่ แบบขอ้เสนอโครงงาน และรายงาน 

ซ่ึงทาํข้ึนตามรูปแบบท่ีกาํหนด  
8.3.2 จดัทาํไฟลร์ายงานฉบบัสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด พร้อมส่งไฟลร์ายงานในรูปแบบ pdf ทางอีเมล (ตามประกาศ

ของแต่ละศูนยภู์มิภาค) ไปท่ีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ประจาํศูนยภู์มิภาคต่าง ๆ 
8.3.3 เม่ือไดรั้บเอกสารทั้งหมด ศูนยภู์มิภาคจะพิจารณาโครงงาน จากนั้นจึงแจง้ผลและรายละเอียดในการประกวดให้

ทราบ (ระยะเวลาข้ึนอยูก่บัศูนยภ์ูมิภาคท่ีรับผดิชอบ) 

9. สถานที่ดำเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
9.1 ระดับภาค จดัข้ึนตามศูนยภู์มิภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย ์เสร็จส้ินในเดือนสิงหาคม สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละ

ศูนยภู์มิภาค ดงัน้ี 

ภาค ผู้รับผดิชอบ สถานท่ีตั้ง โทรศัพท์ / โทรสาร 

ศูนยภ์าคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

อาํเภอสันทราย  
จงัหวดัเชียงใหม่ 

Tel 053-873817, 
053-873-800  

ศูนยภ์าคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

อ.เมือง 
จงัหวดัพิษณุโลก 

Tel 055-963130, 
055-963-112 
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ศูนยภ์าคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

อ.เมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 

Tel 043-009700 ต่อ 
42959 - 60 

ศูนยภ์าคใต ้
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

อ.หาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 

Tel  074-288064, 
074-288064 

ศูนยภ์าคตะวนัออก 
 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 

อ.เมือง 
จงัหวดัชลบุรี 

Tel 038-102222 ต่อ 
7549 

ศูนยภ์าคกลาง องคก์ารพิพิธภณัฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

ต.คลองหา้ อ.คลอง
หลวง  จ. ปทุมธานี  

Tel 02-5779999 ต่อ 
1745, 1790, 1791 

9.2 ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์เป็นผูรั้บผดิชอบโดย 
9.2.1 จดัการประกวดในระดบัประเทศโดยให้ส่งไฟลร์ายงานในรูปแบบ pdf พร้อมคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน4 นาทีใน

รูปแบบ mp4 ขนาดไม่เกิน 200 MB มายงัสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ทางอีเมล  contact@scisoc.or.th  สอบถาม
รายละเอียดไดท่ี้ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ โทรศพัท ์ 02 - 218-5245, 02 – 252-7987, 097-0123-579 
9.2.2 รายละเอียดการเตรียมงานดูเพ่ิมเติมในขอ้ 6.2   

10. รางวัล 

ระดับภูมิภาค  ในแต่ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน  
 รางวลัสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 2 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 4,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญเงิน 3 สาขาๆ ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 3,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 4 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 2,000 บาท และเกียรติบตัร 
- รางวลัเชิดชูเกียรติ ไดรั้บเกียรติบตัร (จาํนวนรางวลัไม่เกิน 10% ของจาํนวนโครงงานทั้งหมดท่ีส่งเขา้ประกวดในแต่ละ
สาขา)     

 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวลั  เงินสนบัสนุน รางวลัละ 5,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญเงิน  3 สาขาๆ ละ 3 รางวลั  เงินสนบัสนุน รางวลัละ 3,500  บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุน รางวลัละ 2,500 บาท และเกียรติบตัร 
- รางวลัเชิดชูเกียรติ ไดรั้บเกียรติบตัร (จาํนวนรางวลัไม่เกิน 10% ของจาํนวนโครงงานทั้งหมดท่ีส่งเขา้ประกวดในแต่ละ
สาขา)   

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวลั  สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัเรียนทุกโครงงานท่ีไดรั้บรางวลั  

หมายเหตุ  โครงงานท่ีไดเ้หรียญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย จะตอ้งเขา้ประกวดในการ
แข่งขนัระดบัประเทศ 

 

 

 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

6 
 

ระดับประเทศ  ในแต่ละระดับและสาขาโครงงาน  

 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       
- เหรียญทอง 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 15,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญเงิน 3 สาขา ๆ ละ 2 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 12,000  บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัรางวลัละ 9,000 บาท และเกียรติบตัร 
- รางวลัเชิดชูเกียรติ  3 สาขา ๆ ละ 6 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 4,500 บาท และเกียรติบตัร 

 รางวลัสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 20,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญเงิน  3 สาขา ๆ ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 16,000  บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 12,000  บาท และเกียรติบตัร 
- รางวลัเชิดชูเกียรติ 3 สาขา ๆ ละ 9 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 6,000 บาท  และเกียรติบตัร 

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวลั  สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัเรียนทุกโครงงานท่ีไดรั้บรางวลั 

หมายเหตุ  นกัเรียนเจา้ของโครงงานท่ีไดเ้หรียญทองทั้ง 3 สาขา ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จะแข่งขนัรอบ Best of the Best เพ่ือ
ชิงรางวลัโล่พระราชทาน และผูช้นะรอบ Best of the Best จะเขา้รับพระราชทานโล่ในปีถดัไป 

11. การตัดสิน 
       การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

11.1 ภาพรวมของโครงงาน 

 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์   
-  ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา     (เป็นการดดัแปลงจากผูท่ี้เคยทาํมาก่อน 
หรือการคิดข้ึนใหม่) 

-  การออกแบบการทดลอง  (เป็นการดดัแปลงจากท่ีผูอ่ื้นเคยทาํมาก่อนหรือการคิดข้ึนใหม่ วิธีการแกปั้ญหา วิธีการวดัและ
ควบคุมตวัแปร วิธีการรวบรวมขอ้มูล การทดลองซํ้ า การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคลอ้งกบัปัญหา) 

 การใช้วิธีทางวทิยาศาสตร์  (ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์) 
- การสงัเกตท่ีนาํมาสู่ปัญหา 
- การตั้งสมมุติฐานท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
- การใหนิ้ยามเชิงปฏิบติัการอยา่งถูกตอ้ง 
- การทาํการทดลอง โดยใชห้ลกัวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
 การแสดงให้เห็นถึงความรู้  ความเข้าใจในเร่ืองท่ีทํา 

- การใชห้ลกัการทาํงานทางวิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความรู้และปัญหาโดยมีความเขา้ใจอยา่งดี  
-  การอา้งถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม มีความเขา้ใจในความรู้ท่ีอา้งถึงเป็นอยา่งดี 
 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพยีงพอ 

-  การบนัทึกขอ้มูลมีเพียงพอ ต่อเน่ือง และเป็นระเบียบ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความละเอียดถ่ีถว้น ความมานะบากบัน่ 
-  ความตั้งใจจริงในการทาํการทดลอง 
 คุณค่าของโครงงาน 

-  ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และ/หรือประโยชน์ในดา้นการแกปั้ญหาของส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 
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 การนําเสนอรายงาน (ดูรายละเอียดในข้อ 11.2) 

11.2  รายงาน  (ไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวม กิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง และ สารบัญรูปภาพ  และภาคผนวกอีกไม่เกิน 5 

หน้า) ในการเขียนรายงานในส่วนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ขอให้เน้ือหากระชบัเท่าท่ีจาํเป็น ขอให้นกัเรียนเขียนส่วนผลการทดลองและ
อภิปรายผลใหล้ะเอียดชดัเจน 
 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

-  ครอบคลุมหวัขอ้ท่ีสาํคญั แบ่งแต่ละหวัขอ้ออกอยา่งชดัเจน ตามลาํดบั (บทคดัยอ่ กิตติกรรมประกาศ สารบญั บทนาํ เอกสาร
ท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการทดลองและการอภิปรายผล  สรุปผล ขอ้เสนอแนะ (หากมี) เอกสารอา้งอิงหรือ
บรรณานุกรม และภาคผนวก) 

 ผลการทดลองและอภิปรายผล 
-  แสดงผลในลกัษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม กะทดัรัดและชดัเจน ไม่ควรมีความซํ้าซ้อนของการ
นาํเสนอ เช่น การเสนอในรูปแบบตาราง กไ็ม่ควรมีกราฟท่ีเป็นขอ้มูลเดียวกนัแสดงอีก 

-  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติมีหรือไม่ เช่น ค่าเฉล่ีย + ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล 
(ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่างของขอ้มูล 

-  อภิปรายการทดลองไดอ้ยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัท่ีเคยมีผูร้ายงานไวใ้นการศึกษาคลา้ยกนั หรือ
เก่ียวเน่ืองกนั มีขอ้เสนอแนะหรือสมมุติฐานสาํหรับการศึกษาทดลองต่อไป  

 การใช้ภาษาและคาํศัพท์ทางวทิยาศาสตร์ 
-  ตอ้งมีความถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกมุ และสละสลวย สามารถส่ือขอ้มูลท่ีสาํคญัใหผู้อ่้านเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี   
 การสรุปผลการทดลอง  

-  สรุปผลการทดลองทั้งหมดท่ีได ้(ไม่ตอ้งอธิบายเหตุผล) โดยอาจเขียนสรุปเป็นขอ้ ๆ     
 การอ้างอิงในเน้ือหา 

ควรทาํใหถู้กตอ้งตามหลกัสากล ซ่ึงมี 2 แบบ ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง ดงัน้ี 
ก) แบบท่ีอา้งอิงดว้ยช่ือ จะตามดว้ย ปี เช่น “จากรายงานของธวชัชยั สนัติสุข (2532)  พบวา่………..”   
ข) แบบท่ีอา้งดว้ยระบบตวัเลข ซ่ึงจะเรียงลาํดบัการอา้งอิงก่อนหลงั เช่น “จากรายงานท่ีเก่ียวกบัการสกดัคลอโรฟิลล์จาก 
สาหร่าย พบวา่ ……….(1)” 

เอกสารอ้างอิง 
การเขียนเอกสารอา้งอิงจะสอดคลอ้งกบัการอา้งอิงในเน้ือหา ดงัน้ี 
ก) แบบท่ีอา้งอิงดว้ยช่ือ ปี  จะเรียงตามลาํดบัอกัษรจาก ก-ฮ, A-Z  เช่น                  
ธวชัชยั สันติสุข (2532).  “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบนั และอนาคต”. กรุงเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ, หนา้  81 – 90.   

ข) แบบท่ีอา้งอิงดว้ยระบบตวัเลข  เรียงตามลาํดบัการอา้งอิงในเน้ือหา เช่น   
1. ธวชัชัย  สันติสุข (2532).  “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต” กรุงเทพฯ:  สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หนา้ 81 – 90. 

11.3  การจัดแสดงโครงงาน 
 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานตอ้งเหมาะสมกบัสถานท่ีจดัแสดงและเวลาแสดง  
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 เทคนิค/รูปแบบในการจัดแสดง 
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนาํเสนอขอ้มูล และการใชว้สัดุในแผงแสดงโครงงาน ความสามารถในการจดัแสดง

และสาธิตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบั และดึงดูดความสนใจ (conceptual 
idea, concise and attractive) 
 ความประณีตสวยงาม 
การจดัทาํโปสเตอร์ให้มีความสวยงาม ประณีต สะอาด ตวัหนังสือหรือสีท่ีใชใ้ห้เหมาะสม การจดัวางโครงงานเหมาะสม 

สวยงาม ไม่เกินเน้ือท่ี ดงัรายละเอียดท่ีกาํหนด มิฉะนั้นจะถูกหกัคะแนน 

11.4  การอภิปรายปากเปล่า 
 การนําเสนอ 
นาํเสนอโครงงานต่อกรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสาํคญัของโครงงานในช่วงเวลา ไม่เกิน 4 นาที  โดยครอบคลุมเน้ือหา

ดงัต่อไปน้ี (ไม่ตอ้งแนะนาํช่ือนกัเรียนและโรงเรียน)  
- ช่ือและความสาํคญัของโครงงาน 
- วตัถุประสงค ์
- วิธีการดาํเนินงานโดยยอ่ 
- ผลการทดลอง 
- สรุปผลแบบสั้นๆ 

หมายเหตุ - นกัเรียนอาจรายงานวิธีทาํและผลการทดลองสลบักนัไปทีละการทดลอง 
 การตอบคาํถาม 
อธิบายและตอบขอ้ซกัถามโดยแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีทาํ 

12. งบประมาณ 

งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม  องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

13. การประเมินผล 

- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการท่ีนกัเรียนส่งเขา้ประกวด 
- จากการนาํเสนอ และการตอบคาํถามแบบปากเปล่าโดยนกัเรียนท่ีเขา้ประกวด 

14. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

การประกวดเป็นการส่งเสริมและการกระตุน้ให้เยาวชนหันมาสนใจ คน้ควา้หาความรู้จากการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  
นอกเหนือจากมีส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีอาจจะนาํไปประยุกต์ในชีวิตประจาํวนัแลว้  ยงัเป็นการนาํทกัษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัโดยปฏิบัติจริง  ซ่ึงจะส่งผลให้เยาวชนของชาติตระหนักถึง
ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อการพฒันาประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 
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การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ 
*****************************  

 ใหใ้ชไ้มอ้ดั/แผน่บอร์ด ทาํตามขนาดกาํหนด  ดงัน้ี  
  แผน่ ก 1  ขนาด  60 ซ.ม. X  100  ซ.ม. 
  แผน่ ข     ขนาด  120 ซ.ม. X  100 ซ.ม. 

 ติดบานพบัมีห่วงรับและขอสบัทาํมุมฉากกบัแผน่กลาง 
 อุปกรณ์อ่ืนท่ีนาํมาสาธิต  อาจวางแสดงบนโต๊ะได ้ ถา้จะวางบนพ้ืนหนา้โต๊ะ ให้ใชพ้ื้นท่ียืน่ออกมาหนา้โต๊ะไดไ้ม่เกิน  60 ซ.
ม.  
 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ -  แผงสาํหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

 ทุกโครงงานตอ้งนาํสมุดบนัทึกขอ้มูลการทดลองมาแสดงดว้ย 

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

แผงแสดงท่ีเกินจากขนาด
ท่ีกาํหนดจะถูกหกัคะแนน 
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รูปแบบข้อเสนอโครงงาน 

(ไม่เกิน 2 หนา้กระดาษขนาด A 4 ใชอ้กัษร Angsana ขนาดตวัอกัษร 16 point) 

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

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

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

1.  มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงท่ีมาของปัญหาท่ีนาํไปสู่เร่ืองของโครงงานน้ีวา่มีมูลเหตุจูงใจหรือมีแรงบนัดาลใจจากอะไร มีแนวคิด
มาจากไหน อยา่งไร) 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 

2.  สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ท่ีนาํมาใช ้
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 

3.  วตัถุประสงค ์
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 

4.  แผนการดาํเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการท่ีจะทาํโครงงานน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ลตามวตัถุประสงค)์  
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
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รูปแบบบทคดัย่อ 

(ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษขนาด A 4 ใชอ้กัษร Angsana ขนาดตวัอกัษร 16 point) 

ส่วนท่ี 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์    

ช่ือโครงงาน ........................................................................................................................................................................................... 
ช่ือนกัเรียน   .......................................................................................................................................................................................... 
ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา ............................................................................................................................................................................... 
โรงเรียน  ............................................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่....................................................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท ์......................................................................................... โทรสาร ....................................................................................... 
ระยะเวลาทาํโครงงาน   ตั้งแต่ ............................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 2 เนือ้ความบทคัดย่อ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ให้จัดทําบทคดัย่อเป็นภาษาไทย ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี ้
- ปัญหา วตัถุประสงค ์และวิธีดาํเนินการโดยสงัเขป 
- ผลของการศึกษาคน้ควา้ การเสนอคาํตอบใหแ้ก่ปัญหาท่ีศึกษาคน้ควา้ หรือการคน้พบ 
- ขอ้สรุปท่ีชดัเจนและเป็นประโยชน์ 

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

 
 
 
 

บทคดัยอ่ 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
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ความยาวไม่เกิน 15 หนา้ 
(ไม่รวม กิตติกรรมประกาศ 
สารบญัตาราง และ สารบญั
รูปภาพ) 

รูปแบบรายงาน 

(กระดาษขนาด A 4 ใชอ้กัษร Angsana ขนาดตวัอกัษร 16 point) 

กั้นหนา้ซา้ย-ขวา ขา้งละ 1 น้ิว single line spacing 

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

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

โรงเรียน ..................................................................................................................................................................................................................................... 
รายงานฉบบัน้ีเป็นส่วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอน................................................................................................. 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จดัโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์– องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์
แห่งชาติ  
เน่ืองในวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  วนัท่ี ....................เดือน.................................  พ.ศ. ..................... 

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

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

อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั   
     1 ................................................................................................................................................................................................................................. 

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

 บทคดัยอ่ 
 กิตติกรรมประกาศ 
 สารบญัตาราง 
 สารบญัรูปภาพ 
 บทท่ี  1 บทนาํ                         
 บทท่ี  2 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 บทท่ี  3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง                                                                                                                                                                 
 บทท่ี  4 ผลการทดลองและอภิปรายผล  
 บทท่ี  5 สรุปผลและขอ้เสนอแนะ  
 เอกสารอา้งอิงและภาคผนวก ไม่เกิน 5 หนา้   

หมายเหตุ 1.   โปรดจดัทาํรายงานตามรูปแบบโดยเคร่งครัด 
- ขนาด A 4     
- ตวัอกัษร Angsana ขนาด 16 point  กั้นหนา้ซา้ย-ขวา ขา้งละ 1 น้ิว ดา้นบน 1.5 น้ิว ดา้นล่าง 1 น้ิว   
- บทคดัย่อ - บทท่ี 5 รวมความยาวไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวมกิตติกรรมประกาศ สารบญัตาราง และสารบญัรูปภาพ อาจมี
ภาคผนวกไดอี้กไม่เกิน 5 หนา้ รายงานฉบับใดท่ีมีความยาวเกินกว่าที่กําหนดจะถูกตัดคะแนน  

                                    2.   อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัของโครงงานมีเพียง 1 ท่าน และเป็นอาจารยป์ระจาํของโรงเรียน 
 3.   อาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษมีไดไ้ม่เกิน 2 ท่าน 
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ใบสมัคร 
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา – สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อพวช. 

SST – NSM Science Project 

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

1.  ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์  .................................................................................................................................................................... 
   ช่ือโครงงานวิทยาศาสตร์(ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................. 
2.  รายละเอียดสถานศึกษา 
   ช่ือสถานศึกษา......................................................................................................................... สงักดั.................................................. 
   ช่ือสถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................................. 
      ท่ีอยู ่........................................................ ตาํบล/แขวง ..................................................... อาํเภอ/ เขต ...............................................
   จงัหวดั ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์................................................................... 
    โทรศพัท ์.................................................................................... โทรสาร .......................................................................................... 
3.  ระดบั     มธัยมศึกษาตอนตน้      มธัยมศึกษาตอนปลาย 
4.  ประเภท  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ   
   สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
   สาขาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ 
5.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร 
5.1 ช่ือ – สกลุ ...................................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด........................................ 

ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน .................................................................................................. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี .................................... 
โทรศพัท ์........................................................................... E-mail ............................................................................................... 

5.2 ช่ือ – สกลุ ...................................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด........................................ 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน .................................................................................................. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี .................................... 
โทรศพัท ์........................................................................... E-mail .............................................................................................. 

5.3 ช่ือ – สกลุ ...................................................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด........................................ 
ช่ือ – สกลุ (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................................................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน .................................................................................................. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี .................................... 
โทรศพัท ์........................................................................... E-mail .............................................................................................. 

6.  อาจารยท่ี์ปรึกษา ........................................................................................................................................................................ 
     โทรศพัท ์.............................................................................. E-mail ....................................................................................... 
     อาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษ (ถา้มี) ..................................................................................................................................................... 
7. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเขา้ประกวด (ระบุเป็นขอ้ๆ)          
     7.1 ....................................................................................................................................................................................................... 
     7.2 ....................................................................................................................................................................................................... 
     7.3 ....................................................................................................................................................................................................... 
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 ผูส่้งและโรงเรียนไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการประกวดคร้ังน้ีแลว้ ยินดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ  และขอ
รับรองว่าโครงงานท่ีส่งประกวดน้ีเป็นผลงานท่ีคิดข้ึนใหม่/พฒันาต่อยอดโดยไดร้ะบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชดัเจน มิไดค้ดัลอก 
เลียนแบบ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนจากผลงานของตนเองและผูอ่ื้น และยอมรับว่าผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็น
เด็ดขาด ไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  อน่ึงหากไม่สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจดัการประกวดระดบัภูมิภาค หรือ 
ระดบัประเทศ  ตามท่ีกาํหนด ใหถื้อว่าสละสิทธ์ิ  
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ท่ี
ปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยนิดีปฏิบัติตามคาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุก
กรณี   

                  

                           ลงช่ือผูส้มคัร 1...........................................................................        

                   (...........................................................................) ตวับรรจง 

                            2...........................................................................       

                         (...........................................................................) ตวับรรจง 

             3........................................................................... 
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       ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา ............................................................................ 
             (...........................................................................) ตวับรรจง      

                        ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา............................................................................. 
                             (...........................................................................) ตวับรรจง 
                                        วนัท่ี………. เดือน.………….. พ.ศ. ………..… 

                                                                                                      พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี) 


