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 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดก่้อตั้งข้ึนตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2491 โดยมีภารกิจหน่ึงคือ การสนบัสนุนและส่งเสริมเยาวชนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
จึงไดพ้ฒันาและจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือเยาวชนมาโดยตลอด จนกระทัง่ เม่ือวนัท่ี 14 
เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้เทิดทูนพระเกียรติยศแด่ พระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกาํหนดให้วนัท่ี 18 สิงหาคม
ของทุกปี เป็นวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงปัจจุบนัคือ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค จึงไดร่้วมกนัจดังาน “สปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา  
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะจดักิจกรรมต่าง  ๆในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เป็นประจาํทุกปีประกอบดว้ยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวด
กิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์การประกวดและจดันิทรรศการโครงการรางวลั
นวตักรรมแห่งประเทศไทย การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขนัวาด
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน 
นิสิต นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง
และกา้วทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในปัจจุบนั และยงัเป็นการสนบัสนุนแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ ในการพฒันากาํลงัคนทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอีกดว้ย  
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 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือ  “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับ
เยาวชน”  เล่มน้ี เพ่ือมอบให้ผูป้ฏิบติังาน ครู และนกัเรียนไดศึ้กษาและรับทราบรายละเอียด
และเกณฑ์ปฏิบติัของแต่ละกิจกรรม  และใชเ้ป็นแนวทางดาํเนินการและเขา้ร่วมกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เพ่ือนาํไปสู่ผลสมัฤทธ์ิตามวตัถุประสงคท่ี์วาง
ไวทุ้กประการ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงจาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบกิจกรรม
บางส่วนเป็นแบบออนไลน์ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ  
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรม กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนท่ีกรุณาให้
ความร่วมมือ และใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณดาํเนินงานของกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหล่าน้ี 
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นศูนยจ์ดัการประกวดระดับภูมิภาค 
ผูบ้ริหารโรงเรียน อาจารย ์นักเรียน นิสิต และนักศึกษาท่ีส่งผลงานเขา้ร่วมในกิจกรรม  
ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาเป็นกรรมการดาํเนินงาน และกรรมการ

ตดัสินของทุกกิจกรรม ขอใหทุ้กท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญสืบไป 
 

 
(รองศาสตราจารย ์ดร.ธณฏัฐคุ์ณ มงคลอศัวรัตน์) 
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การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับเยาวชนเน่ืองในสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  6 

การจัดกิจกรรมวทิยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  ประกาศนียบัตรวชิาชีพ และอุดมศึกษา 

 การแข่งขนัวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  12   
(ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา)        

 การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์     20 
(ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา )      

 การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์     27 
(ระดบัมธัยมศึกษา)       

 การประกวดส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย    34 
          (ระดบัประถมศึกษา)  
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช. 42 
 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)    61 

(ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้)          
 การประกวดกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์– มูลนิธิเอสซีจี   69 

(ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้)       
 การประกวดและจดันิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา   78 
 การประกวดรางวลันวตักรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) คร้ังท่ี 22 (พ.ศ.2565) 85 
 โครงการ “เวทีนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ” คร้ังท่ี 18   89 
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การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

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

ความสำคัญและท่ีมา 

 เม่ือวนัท่ี  14  เมษายน  2525  คณะรัฐมนตรีไดมี้มติอนุมติัให้เทิดทูนพระเกียรติยศ
แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และกาํหนดให้
วนัท่ี 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ซ่ึงทรงคาํนวณการ
เกิดสุริยุปราคาท่ีหวา้กอ จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2411 โดยไม่
คลาดเคล่ือน แม้แต่วินาทีเดียวซ่ึงเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์คร้ัง
ยิ่งใหญ่  และคร้ังแรกของชาติไทยต่อชาวต่างประเทศ นบัเป็นประวติัศาสตร์ท่ีน่าภาคภูมิใจ
ยิง่ของประเทศชาติ 
 นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นตน้มา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
และการพลงังานในขณะนั้น ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเร่งรัด ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการใชวิ้ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาเศรษฐกิจ 
สังคมและความมั่นคงของประเทศ ได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งภาครัฐและเอกชน  จดักิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
เพ่ือยกย่องสดุดีพระเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัว “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย” องค์ปฐมดาํริสร้างไทยก้าวหน้าทันโลก และ เพ่ือกระตุ้นสํานึกและ
เสริมสร้างความเขา้ใจให้ประชาชนในทุกระดบัไดต้ระหนกัถึงคุณค่าและความสาํคญัของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการพฒันาฐานะของประเทศให้ดีข้ึน 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไดจ้ดังานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติข้ึนเป็นคร้ังแรก ระหว่างวนัท่ี 18 – 24 สิงหาคม 2527 โดยไดร่้วมมืออยา่งใกลชิ้ด
กบัหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   จดักิจกรรมขยายออกไปอย่าง
กวา้งขวาง  และพร้อมเพรียงกนัทัว่ประเทศ   ความร่วมมือดงักล่าวก่อให้เกิดพลงัสาํคญัใน
การกระตุน้ให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความต่ืนตวั  และเห็นความสําคญัของบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อการพฒันาประเทศมากยิ่งข้ึน  ซ่ึงทาํใหค้ณะรัฐมนตรี
ไดเ้ล็งเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการจดังานขา้งตน้ ดงันั้น เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 
2528 คณะรัฐมนตรีจึงไดอ้นุมติัให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดาํเนินการจดังาน “สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็นประจาํทุกปี 
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 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ท่ีจดัข้ึนมีเป้าหมายสําคญัยิ่งท่ีจะส่งเสริมการ
วิจยัและการพฒันาประเทศ  รวมทั้งเผยแพร่ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย โดยกิจกรรมท่ีจัดข้ึนอย่างพร้อมเพรียงกันทั่ว
ประเทศน้ี  จะก่อให้เกิดความร่วมมือของผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายช่วยในการพฒันาประเทศ  และ
ท่ีสาํคญั  คือ  การสร้างทศันคติแนวความคิดและสาํนึกแก่ประชาชนของชาติไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  เป็นนโยบายหน่ึงของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  ตลอดจนการพฒันากาํลงัคนของ
ประเทศควบคู่ไปกบัการส่งเสริมจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์กระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ภาคเอกชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ของรัฐ จึงได้ร่วมจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเยาวชนเน่ืองในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติข้ึน และขยายกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้แพร่หลายกวา้งขวางทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศ ในลกัษณะกระจายกิจกรรมไปยงัศูนยภู์มิภาค  พร้อมทั้งใหมี้การคดัเลือกผลจากการ
จดักิจกรรมของศูนยภู์มิภาค เขา้สู่การจดักิจกรรมท่ีใหญ่ข้ึนในระดบัประเทศ 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป เพ่ือพฒันาประชากรไทยของประเทศใหมี้ความเขา้ใจ ความ

ตระหนกั และลกัษณะนิสยัทางดา้นวิทยาศาสตร์ ซ่ึงมีผลต่อการพฒันาประเทศโดยส่วนรวม 
2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

2.2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

2.2.2 เพ่ือกระตุน้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจในเร่ืองของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

2.2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปได้แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนวคิด
สร้างสรรค์ ผลิตผลอนัเกิดจากแนวคิดและการพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีไปสู่การนาํไปใชป้ระโยชน์  

2.2.4 เพ่ือปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสัยท่ีดีงามตามแนวของความเป็น
วิทยาศาสตร์ ใหเ้กิดข้ึนแก่เยาวชนและประชาชนโดยทัว่ไป 
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3.  การดำเนินการตามศูนย์ภาค 

 การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ จะจัดโดยศูนยภู์มิภาคท่ีจัดแบ่งและรับผิดชอบ การ
ประสานงานครอบคลุมจงัหวดัต่างๆ ดงัน้ี 
 1 )  ศูนย์ภาคกลาง  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และองคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ 
แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคใตต้อนบน 18 จงัหวดั เป็นดงัน้ี 

-  กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ -  นนทบุรี -  ปทุมธานี 
-  พระนครศรีอยธุยา -  สุพรรณบุรี -  อ่างทอง -  ชยันาท 
-  ลพบุรี -  สระบุรี -  สิงห์บุรี -  กาญจนบุรี 
-  นครปฐม       -  สมุทรสงคราม -  สมุทรสาคร -  ราชบุรี 
-  เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขนัธ ์   

 2 )  ศูนย์ภาคตะวนัออก  มหาวิทยาลยับูรพา ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก    
8 จงัหวดั  เป็นดงัน้ี 

-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจีนบุรี -  สระแกว้ 
-  จนัทบุรี -  ชลบุรี -  ตราด -  ระยอง 

3 ) ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประสานงานในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดัเป็นดงัน้ี  

 4 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวิทยาลยันเรศวร ประสานงานในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จงัหวดั  เป็นดงัน้ี 

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

-  หนองคาย -  หนองบวัลาํภู -  เลย -  อุดรธานี 
-  กาฬสินธุ์ -  นครพนม -  มุกดาหาร -  สกลนคร 
-  ขอนแก่น -  มหาสารคาม -  ร้อยเอด็ -  ชยัภูมิ 
-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย ์           -  สุรินทร์ -  ยโสธร 
-  ศรีสะเกษ -  อาํนาจเจริญ -  อุบลราชธานี -  บึงกาฬ 
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 5 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือมหาวิทยาลยัแม่โจ ้สลบักนั
ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 8 จงัหวดั  เป็นดงัน้ี  

-  เชียงราย -  เชียงใหม่ -  น่าน -  พะเยา 

-  แพร่ -  แม่ฮ่องสอน -  ลาํปาง -  ลาํพูน 

 6 ) ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคใต ้14 จงัหวดั  
เป็นดงัน้ี 

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

การจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค 
 การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์  การประกวด / แข่งขนั  ระดบัภูมิภาค จะจดัในช่วง
เดือนมิถุนายน - สิงหาคม  ดว้ยวิธีดาํเนินการและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการ
ดาํเนินโครงการของศูนยภ์าคผูจ้ดักิจกรรมในระดบัภูมิภาค (ทางศูนยภ์าคจะเป็นผูแ้จง้ใน
รายละเอียด)  คณะกรรมการจะพิจารณากิจกรรมวิทยาศาสตร์และตดัสินในรางวลัท่ี 1, 2, 3  
และรางวลัชมเชย  สาํหรับสถานท่ีจดักิจกรรมจะจดัท่ีศูนยภู์มิภาค 6 ศูนยด์งัน้ี 

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรือ  
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
     และองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
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การจัดกิจกรรมระดับประเทศ 
 การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขนั ระดบัประเทศจะจดัในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ร่วมกบั สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 การประกวด / แข่งขนัในระดบัประเทศน้ีจะเป็นการประกวดระหว่างกิจกรรมท่ี
ได้รับรางวลัท่ี 1 ระดับภูมิภาค เพ่ือคดัเลือกให้ได้รับรางวลัท่ี 1, 2, 3 และรางวลัชมเชย
ระดบัประเทศ ส่วนวิธีการดาํเนินการและกิจกรรมต่าง ๆ กาํหนดโดยคณะกรรมการดาํเนิน
โครงการจดักิจกรรม ระดบัประเทศ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นผูแ้จง้รายละเอียด) 

4. กิจกรรมการประกวด / แข่งขัน (จะเหมือนกันท้ังระดับภูมิภาค และระดับประเทศ) 

 การแข่งขนัวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (ระดบัประถมศึกษา) 
 การแข่งขนัวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา) 
 การแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา) 
 การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดบัมธัยมศึกษา) 
 การประกวดส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย (ระดบัประถมศึกษา) 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดบัมธัยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช. 
 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้) 

ดาํเนินการโดย  :  ศูนยภู์มิภาครับผดิชอบระดบัภาค 
                             ศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา รับผดิชอบระดบัประเทศ 

 การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ -  มูลนิธิเอสซีจี (ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้) 
ดาํเนินการโดย  :  คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์เป็นการ                      

       ประกวดคร้ังเดียวในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี         
       แห่งชาติ  

 การประกวดและจดันิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ 
      ดาํเนินการโดย  :  สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 การประกวดรางวลันวตักรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) คร้ังท่ี 22 (พ.ศ.2565) 

- ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 
- ระดบัปริญญาตรี / ปวส.  



คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   10 

5. ขอบเขตและวิธีดำเนินการ 
 5.1 การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขนั ระดบัภูมิภาค ประกอบดว้ย
วิธีดาํเนินการ และกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการท่ีทาํหนา้ท่ีในการดาํเนินโครงการของ
ศูนยภ์าคผูจ้ดักิจกรรม ในระดบัภูมิภาค (ทางศูนยภ์าคจะเป็นผูแ้จง้ในรายละเอียด) 
 5.2 การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขนั ระดบัประเทศ ประกอบดว้ย 
วิธีดาํเนินการและกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการท่ีทาํหน้าท่ีในการดาํเนินโครงการจดั
กิจกรรม ระดบัประเทศ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็นผูแ้จง้ในรายละเอียด) 
 5.3 ต่อเน่ืองจากปี 2564 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) 
เพ่ือเป็นการป้องกนัและเฝ้าระวงั จึงอาจจดัให้มีการประกวดแบบออนไลน์ในบางกิจกรรม  
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้แนะนาํของภาครัฐและขอ้กาํหนดของผูจ้ดังานอย่าง
เคร่งครัด โดยมีผลการตรวจ ATK ก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม 24 ชัว่โมง และใชม้าตรการการเวน้
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  เช่น เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นการ 
นัง่ ยนื ต่อคิว ไม่นอ้ยกวา่ 1 - 2 เมตร ลดการจบัสมัผสัของใช ้ส่ิงของร่วมกนั ลา้งมือทาํความ
สะอาดมือเป็นประจาํ สวมหนา้กากผา้หรือหนา้กากอนามยั เป็นตน้   

6. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ 

 นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา บุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทัว่ไป 

7. งบประมาณ 

 7.1 จากภาครัฐ  ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจยัและนวตักรรม   
 7.2 จากภาคเอกชน  ไดแ้ก่ เครือซิเมนตไ์ทย บริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 8.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
 8.2 กระทรวงศึกษาธิการ 
 8.3 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 
 8.4 องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 8.5 ศูนยภ์าค 6 ศูนย ์ตามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลจากการดาํเนินการจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ จะก่อใหเ้กิดการต่ืนตวัในหมู่เยาวชน 
ครู-อาจารย ์และประชาชนทัว่ไป ท่ีจะให้ความสนใจและเห็นความสําคญัในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซ่ึงนอกเหนือจากประโยชน์ท่ีไดใ้นดา้นการพฒันาเจตคติ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์แลว้ ผลผลิตท่ีเกิดจากการจดักิจกรรมยงัจะนาํไปสู่การพฒันาให้เกิดประโยชน์
ดา้นต่างๆ ท่ีมีคุณค่าต่อการดาํรงชีวิตในอนาคตต่อไป 
หมายเหตุ 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - 

อพวช. และ การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย  ต้องเป็นผลงานท่ี

คิดค้นขึ้นใหม่ มิได้คัดลอก/เลียนแบบ จากผลงานของผู้ อ่ืน หากเป็นการพฒันาต่อยอด จาก

ต้นแบบท่ีมีอยู่แล้ว จะต้องแจ้งให้ทราบว่าได้ต้นแบบมาจากไหน โดยต้องระบุรายละเอียดให้

ชัดเจน หากมีการตรวจพบว่ามีการคัดลอก/เลียนแบบ จากผลงานของผู้ อ่ืนไม่ว่าท้ังหมด

หรือแต่เพยีงบางส่วนจะถูกตัดสิทธ์ิในการประกวดคร้ังต่อไปเป็นระยะเวลา 2 ปี 
 

 
 
 

***************************** 
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การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การท่ีจะพฒันาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นั้น การพฒันาเยาวชนเพ่ือเตรียม
ตวัไปสู่เป้าหมายการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นประเด็นสาํคญัท่ีไม่สามารถจะหลีกเล่ียง
ได ้โดยเฉพาะเยาวชนท่ีอยูใ่นช่วงการเรียนในห้องเรียนทุกระดบั แต่การเรียนรู้ในห้องเรียน
เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการให้กบัเยาวชนได้
อยา่งสมบูรณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวิชาวิทยาศาสตร์  

 การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีไดผ้ลจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั 
ไม่ว่าจะเป็นการคน้ควา้ ทดลอง สังเกต การฟัง การถกปัญหา และการมีจินตนาการ เป็นตน้ 
การวาดภาพก็เป็นอีกกระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยไดเ้รียนรู้และเขา้ใจ
วิทยาศาสตร์ไดม้ากข้ึน เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะภาพทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะตอ้ง
มีความเข้าใจในศิลปะการวาดและสุนทรียภาพแล้ว ยงัต้องมีความคิดริเร่ิม ความคิด
สร้างสรรค์และความเขา้ใจอย่างเพียงพอในหลกัการตรรกะของภาพท่ีจะวาด จึงจะสร้าง
จินตนาการและวาดเป็นภาพออกมาได ้

 ดังนั้ น เพ่ือเป็นการสร้างเสริมจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย  
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ กระทรวงศึกษาธิการ  และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม จึงไดร่้วมมือกบั ศูนยภู์มิภาคท่ี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ จดัให้มีการแข่งขนัความสามารถดา้นการวาดภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยข้ึนในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันจะเป็น
ทางเลือกในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย ซ่ึงเป็นกิจกรรม
หน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งยงัเป็นการส่งเสริม
และสร้างบรรยากาศของงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกดว้ย 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 2.1 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและกระตุน้จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย โดยการ

แข่งขันวาดภาพการ์ตูนและภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดับประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทุกภูมิภาค 
สาํหรับการหาเยาวชนตวัแทนระดบัภาคมาแข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป     

 2.2 เป้าหมาย 
ดา้นปริมาณ   มีนกัเรียนเขา้แข่งขนัวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ 
ดา้นคุณภาพ ไดผ้ลงานภาพวาดการ์ตูนวิทยาศาสตร์และภาพจินตนาการทาง

วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑท่ี์กาํหนด 

3. วิธีดำเนินการ 
 3.1 ขั้นเตรียมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ เพ่ือจดัทาํโครงการจดัการแข่งขนั 
 3.2 ขั้นดาํเนินการ     
 3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลท่ีไดจ้ากกิจกรรม 

4. งบประมาณ 
4.1 จากภาครัฐ ไดแ้ก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม และ

กระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 จากภาคเอกชน ไดแ้ก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 

5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค 
 5.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

5.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
5.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 5.4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 5.5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 5.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
     และองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 6.1 กระตุน้ความคิดริเร่ิมและสร้างทกัษะดา้นจินตนาการทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
ใหก้บัเยาวชน 
 6.2 เป็นการผสมผสานระหวา่งงานศิลป์กบัทกัษะความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ 
 6.3 เพ่ิมสีสนับรรยากาศของงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 

 

 

 
***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ 
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. กติกาข้อกำหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ขอ้กาํหนดและเง่ือนไข 

1.1.1 โรงเรียนสามารถส่งผูส้มคัรเขา้แข่งขนัไดป้ระเภทละ 2 คน  / โรงเรียน 
 โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทดงัน้ี  
 - การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา ( การวาดภาพ              
            การ์ตูน ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง อาจมีตัวหนังสือประกอบ หรือไม่มีก็ได้) 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 - การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย    
1.1.2  คุณสมบติัผูส้มคัรเขา้ร่วมการแข่งขนั 
 - นกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
 - นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
 - นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
1.1.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งวาดภาพพร้อมระบายสีดว้ยตนเอง ลงกระดาษประมาณ  

ขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 น้ิว ซ่ึงคณะกรรมการเตรียมไวใ้ห ้
1.1.4 ภาพท่ีเขา้แข่งขนัทุกภาพ ตอ้งมีรายละเอียด วนั เดือน ปี / ช่ือหวัขอ้ในการ 

แข่งขนั / ช่ือสถานศึกษา / ช่ือ – สกุลผูเ้ขา้แข่งขนั / ระดบัชั้น / ช่ือภาพ  
และคาํบรรยายภาพตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

1.1.5 ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งวาดภาพ ณ สถานท่ีจดัการแข่งขนัท่ีกาํหนดใหเ้ท่านั้น 

1.1.6 ภาพท่ีไดรั้บรางวลัเป็นกรรมสิทธ์ิของศูนยภู์มิภาคท่ีจดัประกวดและ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 

 1.2 อุปกรณ์ท่ีจดัเตรียมให้ 
 กระดาษประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50 น้ิว พร้อมตราประทบั
ของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อ่ืนๆ ใหผู้เ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาเอง)  
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หมายเหตุ    * อุปกรณ์ท่ีผูเ้ขา้แข่งขนัเตรียมมาใชใ้นการแข่งขนัจะตอ้งผา่นการตรวจและ
ไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลงัจะถูกตดัสิทธ์ิในการแข่งขนั 
โดยสงวนสิทธ์ิการพิจารณาใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็นขอ้ยติุ 
 *  กรณีท่ีเกิดขอ้ขดัแยง้ใดๆ  ข้ึนในระหว่างการแข่งขนั ขอสงวนสิทธ์ิใน
การตดัสินใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็นขอ้ยติุ 
 *  คณะกรรมการจะแจง้หัวขอ้ภาพซ่ึงสะทอ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวนัแข่งขนั เพ่ือจะวดัความสามารถท่ี
แทจ้ริงของนกัเรียน 

2. วิธีการสมัคร 

 สมคัรทางระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภู์มิภาคท่ีครอบคลุม 
จงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

3. วิธีดำเนินการแข่งขัน   
 3.1 หวัขอ้ภาพ 

 คณะกรรมการจะแจง้หวัขอ้ภาพซ่ึงสะทอ้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ใหท้ราบในวนัแข่งขนั เพ่ือจะวดัความสามารถท่ีแทจ้ริงของนกัเรียนและจะ
ไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้แข่งขนัออกจากสถานท่ีแข่งขนัหลงัจากท่ีไดรั้บหัวขอ้เร่ือง เป็นเวลา 1  
ชัว่โมง  ยกเวน้กรณีมีเหตุสุดวิสยั 
 3.2 ขนาดของภาพ 
 ใชก้ระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรือประมาณ 11.50 x 16.50  น้ิว โดยพ้ืนท่ี
สาํหรับวาดภาพใหเ้วน้จากขอบกระดาษดา้นละ 1 น้ิว  
 3.3 สีท่ีใชใ้นการวาดภาพ 

3.3.1 การวาดภาพการ์ตูน ระดบัประถมศึกษาใชสี้ไม ้( Pencil  Color)     
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดบัประถมศึกษาใชสี้ชอลก์นํ้ามนั (Oil Pastel Color) 
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลาย

ใชสี้ประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีใชน้ํ้ าเป็น ตวักลาง / ละลาย เช่นสีนํ้า สีโปสเตอร์ 
สีอะคริลิก ฯลฯ ยกเว้นสีไม้ระบายนํา้ 
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หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้สีเมจิก นํ้ายาลบคําผิด ปากกาหมึกแห้ง เป็นต้น ให้ผู้แข่งขันวาด
ภาพในเชิงสร้างสรรค์ในลักษณะ 2 มิติ ไม่พิจารณาผลงาน 3 มิติ เช่น การปะติด (Collage) 
หรือ ส่ือผสม (Mixed media)   
 3.4 อุปกรณ์ 

ใหผู้แ้ข่งขนัเตรียมสีและเคร่ืองใชม้าเอง ยกเวน้กระดาษวาด 
3.5 เวลาท่ีใชใ้นการแข่งขนั 
3  ชัว่โมง 

4. รางวัลและการตัดสิน 

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้(สาํหรับระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 รางวลัท่ี 1  มอบเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2  มอบเงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3  มอบเงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวลั 

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้ (สาํหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวลัท่ี 1  มอบเงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

รางวลัท่ี 2  มอบเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3  มอบเงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวลั 

ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั ไดรั้บเงินรางวลั 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 5,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั ไดรั้บเงินรางวลั 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 



คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   18 

-  คณะกรรมการจะเป็นผูท้รงคุณวฒิุจากสถาบนัต่าง ๆ  
-  คณะกรรมการดาํเนินการแข่งขนัจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินของคณะกรรมการตดัสิน 
-  การตดัสินเป็นไปตามขอ้ตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพท่ีวาดเสร็จแลว้ 
ตามเกณฑก์ารตดัสิน และผลการตดัสินของ คณะกรรมการตดัสินใหถื้อเป็นขอ้ยติุ 

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

6. สถานท่ีติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek 
1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร 
พิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 
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ใบสมัครการแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและวาดภาพจนิตนาการทางวทิยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา.......................................................................................................สังกดั......................... 
    ท่ีอยู.่.......................................................................................ตาํบล/แขวง............................................... 
   อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.............. 
    โทรศพัท ์....................................................................โทรสาร................................................................ 
2. มีความประสงคจ์ดัส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนัวาดภาพประเภท 

 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์    ระดบัประถมศึกษา   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัประถมศึกษา   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้   
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   

3. ขอ้มูลนกัเรียนผูเ้ขา้แข่งขนั  
      ช่ือ- สกุล .....................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................      
      เลขท่ีบตัรประชาชน ...................................................................ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี ……..  
      โทรศพัท ์..........................................................E-mail ..................................................................... 

4. อาจารยท่ี์ปรึกษา..........................................................................................................................................      
      โทรศพัท.์.........................................................E-mail...................................................................... 

 สถานศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เขา้ร่วมกิจกรรมไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการ
ประกวดคร้ังน้ีแล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นส้ินสุดโดย จะอุทธรณ์มิได ้
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวัง 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  

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

   ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา   ....................................................... 
                                          (........................................................) ตวับรรจง
              ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา  ........................................................ 

                                 พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)   (........................................................) ตวับรรจง 

                                         วนัท่ี......เดือน...................พ.ศ......... 

หมายเหตุ กรณีมีผูส้มคัรแข่งขนัเต็มก่อนวนัปิดรับสมคัร ทางคณะผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิให้ผูส้มคัรหรือทีม         
ท่ีสมคัรก่อน ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนั 
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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแผนงานพฒันา
และส่งเสริมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรม ไดด้าํเนินการจดักิจกรรมแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษา 
มธัยมศึกษาตอนตน้ และมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นการขยายกิจกรรมการตอบปัญหาให้
กวา้งขวางทัว่ภูมิภาคของประเทศ ซ่ึงจะช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจ 
และเตรียมพร้อม นอกจากน้ียงัก่อให้เกิดการต่ืนตวั การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอกหอ้งเรียน 

2. วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ หาความรู้ใหม่ๆ ทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

 2. เพ่ือให้นกัเรียนสามารถแสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และ
ใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั 

 3. เพ่ือให้นกัเรียนไดคิ้ดร่วมกนัอย่างมีเหตุผล ตดัสินใจ และแกปั้ญหาต่างๆ ไดใ้น
เวลาท่ีจาํกดั 

3. เป้าหมาย 

3.1 ด้านปริมาณ  ตวัแทนนักเรียนระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ และ
มธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ ไดร่้วมกิจกรรมแข่งขนัเป็นทีม ทีมละ 2 คน และตอ้งเป็น
นกัเรียนจากโรงเรียนเดียวกนัเพ่ือคดัเลือกต่อให้ไดผู้ช้นะเลิศ 

3.2 ดา้นคุณภาพ  นกัเรียนท่ีไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และส่ิงแวดลอ้มจะได ้ความรู้และประสบการณ์มากข้ึน 
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4. ระยะเวลาดำเนินการ 

 4.1 ขั้นเตรียมการ  เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 
 4.2 กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑใ์หเ้ขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนยภ์าค)    
 4.3 ขั้นดาํเนินการแข่งขนัช่วง เดือนสิงหาคม 2565 
 4.4 ขั้นติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2565 

5. เนื้อหาสาระ 

 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ม. 1 - ม. 3 ) และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 
 5.2 ความรู้ทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 

6. งบประมาณ 

 งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค  

 7.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 7.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 7.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 7.4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 7.5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 7.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และองคก์าร  
     พิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

8. การติดตามผล 

 8.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 8.2 สรุปผลการประเมินและรายงานผล  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1 ผลการดาํเนินการแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม 
ทาํใหเ้กิดการต่ืนตวัในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 
 9.2 นกัเรียนมีความสนใจ ใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและส่ิงแวดลอ้ม 
มากข้ึน 
 9.3 นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ี และส่ิงแวดลอ้ม   
 
 
 
 

************************************* 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน 
 1.1 ประเภทการแข่งขนั เป็นการแขง่ขนัประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็น 3 ระดบัชั้น ดงัน้ี       

1.1.1 ระดบัประถมศึกษา   
1.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
1.1.3 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 1.2 สมคัรทางออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภู์มิภาคท่ี
ครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

1.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัเดียวกบัระดบัชั้น
 ของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ  

1.2.2 สมคัรเป็นทีมๆ ละ 2 คน   
1.2.3 แต่ละโรงเรียนสามารถเขา้ร่วมแข่งขนัไดม้ากกวา่ 1 ระดบัชั้น  ๆละไม่เกิน 2 ทีม  

 1.3 วิธีการแข่งขนั แบ่งเป็น 2 รอบ 
1.3.1 รอบคดัเลือก นกัเรียนทุกคนในแต่ละทีมท่ีสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมตอ้งผ่าน

 รอบคดัเลือกเพื่อเขา้สู่รอบตดัสินโดยวิธีการท่ี คณะกรรมการกาํหนด 
1.3.2 รอบตดัสิน ทีมท่ีคดัเลือกไดท้ั้งหมด ท่ีผา่นเขา้สู่รอบตดัสินแข่งขนัตอบปัญหา

 บนเวทีเพ่ือชิงรางวลัท่ี 1, 2, 3 และรางวลั ชมเชยโดยวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด 
 1.4 ลกัษณะขอ้สอบ และโจทยค์าํถาม   

1.4.1 ระดบัประถมศึกษา ครอบคลุมเน้ือหาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ป. 4 – ป. 6 
1.4.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ครอบคลุมเน้ือหาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ ม.1 – ม.3 

 (ไม่รวมคณิตศาสตร์) 
1.4.3 ระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ครอบคลุมเน้ือหารายวิชา ฟิสิกส์ เคมี 

 ชีววิทยา ม.4 - ม.6  

 1.5 คณะกรรมการตดัสิน 
  คณาจารย ์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนยภู์มิภาคท่ีจดักิจกรรม  และอาจเชิญกรรมการ 
ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 
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2. รางวัล  
ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี  ้   (สําหรับระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น) 

รางวลัท่ี 1   ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2  ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3  ไดรั้บเงินรางวลั  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของท่ีระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้ (สาํหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

รางวลัท่ี 1   ไดรั้บเงินรางวลั  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2  ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3  ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของท่ีระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 9,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 7,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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3. สถานท่ีติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek  
1. ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 2. ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 5. ภาคใต ้  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ  
    องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
(ศูนย์ภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ  การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 

4. แผนการดำเนินกิจกรม        

วนัเวลาข้ึนอยูก่บัศูนยก์ารจดักิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     
..................... รับสมคัร   
.....................  ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์
..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขนักิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดบัชั้น 
.....................  แข่งขนัตอบปัญหารอบคดัเลือกระดบัประถมศึกษา แบบขอ้เขียน  

            .....................  แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัประถมศึกษา ตามรูปแบบท่ีผู้จัด
   งานกาํหนด และประกาศผลผูช้นะ 

.....................   แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
มธัยมศึกษาตอนปลาย แบบขอ้เขียน 

.....................   แข่งขนัตอบปัญหารอบตดัสินระดบัมธัยมศึกษา ตามรูปแบบท่ีผู้จัด
งานกาํหนด และประกาศผลผูช้นะ 

.....................   ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับรางวลั ท่ีศูนยจ์ดักิจกรรม  

  *** แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขอให้ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ติดตามทางผู้จัด
ของแต่ละศูนย์ภูมิภาค 

 
***************************** 
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ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา...........................................................................................................สังกดั..................... 
    ท่ีอยู.่................................................................................ตาํบล/แขวง...................................................... 
   อาํเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์............ 
    โทรศพัท ์......................................................................โทรสาร.............................................................. 
2.  ระดบั 

 ประถมศึกษา   
 มธัยมศึกษาตอนตน้   
 มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   
3.1 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน .................................................................ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี..............  
      โทรศพัท ์........................................................ E-mail ...................................................................... 
3.2 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด............................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................................ชั้นประถม/มธัยมศึกษาปีท่ี.............   
      โทรศพัท ์........................................................ E-mail ...................................................................... 

4.  อาจารยท่ี์ปรึกษา ........................................................................................................................................       
              โทรศพัท ์........................................................ E-mail ...................................................................... 

โรงเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษา และ นกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์น
การแข่งขันคร้ังน้ีแล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและยอมรับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวงั 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  

                 ลงช่ือผูส้มคัร   1.........................................................................                        
      (...........................................................................) ตวับรรจง 
     2......................................................................... 
      (...........................................................................) ตวับรรจง 
  ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา  ........................................................................ 
      (...........................................................................) ตวับรรจง 
   ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา    ......................................................................... 
             พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)   (...........................................................................) ตวับรรจง 
                           วนัท่ี ……. เดือน .………….. พ.ศ………...… 
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การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
***************************** 

1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนักระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นบัว่ามีความสาํคญัอยา่งยิ่งซ่ึงมุ่งเนน้
ไปท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดงันั้นโครงการน้ีจึง
มีความมุ่งหวังท่ีจะให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย  ทั้ งด้วยตนเองและจาก
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือฝึกให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามคิดวิเคราะห์การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ 
รวมทั้งสามารถใชท้กัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทกัษะการส่ือสารตลอดจนทกัษะทาง
สังคม ซ่ึงนับว่าเป็นส่ิงท่ีสําคญัในการทาํให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ตาม
มาตรฐานและคน้หาความรู้ใหม่ ไม่เฉพาะแต่ทางดา้นวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่ยงัสามารถ
นาํไปใชก้บัดา้นอ่ืนๆไดอี้กดว้ย ผูจ้ดัไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัและตอ้งการส่งเสริมให้การเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพสูงข้ึน จึงให้มีการแข่งขนัความสามารถดา้นกระบวน
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายข้ึน เพ่ือให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการเรียนการสอน และยงัเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ในสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถดา้นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
2.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยเน้นกระบวนการคิดและแกปั้ญหา

ทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ส่งเสริมบรรยากาศดา้นวิชาการทางวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ 
2.4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนใหดี้ยิ่งข้ึน 

3. การจัดการแข่งขัน 

แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

4. ผู้เข้าแข่งขัน 

-  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ทีมละ 2 คน 
-  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน 
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5. กิจกรรมการแข่งขัน 
 ทดสอบความสามารถดา้นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นกัเรียน
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีกาํหนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบติัการ
และเขียนรายงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ (แต่ละศูนยภู์มิภาคเป็นผูก้าํหนด) 
 6.1 กาํหนดและแจง้หลกัเกณฑ ์  
 6.2 ขั้นดาํเนินการ   
 6.3 ขั้นติดตามและประเมินผล 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

8. การประกาศผลและรับรางวัล 
 ประกาศผลการแข่งขนั (แต่ละศูนยภู์มิภาคเป็นผูก้าํหนด) 

9. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 
 9.1 ภาคเหนือตอนบน คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 9.2 ภาคเหนือตอนล่าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 9.3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 9.4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 9.5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 9.6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
     องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

10. การติดตามผล 
 10.1 การสงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 10.2 การใชแ้บบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ 
 10.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แสดง

ความสามารถ ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความรู้ในชั้นเรียน 

11.2 ครูและนกัเรียนตระหนกัและเห็นคุณค่าของการจดัการเรียนการสอน โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  และฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

11.3 ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการดา้นวิทยาศาสตร์ใหแ้ก่เยาวชนของชาติ 
 
 
 

***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

***************************** 
1. กติกา ข้อกำหนด ของการแข่งขัน 

1.1 การแข่งขนัแบ่งเป็น 2 ระดบั  คือ มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 สมคัรทางระบบออนไลน์ไปยงัศูนยภู์มิภาคท่ีครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร 

1.2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัชั้นเดียวกบั
ระดบัชั้นของกิจกรรมการแข่งขนั 

 1.2.2 สมคัรเป็นทีมๆ ละ 2 คน  
 1.2.3 โรงเรียนสามารถส่งนกัเรียนเขา้แข่งขนัไดร้ะดบัละ 1 ทีม 

1.3 วิธีการแข่งขนั  
 ศูนยภู์มิภาคแต่ละศูนยจ์ะเป็นผูก้าํหนดใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

1.4 คณะกรรมการตดัสิน 
คณาจารย ์คณะวิทยาศาสตร์ของศนูยภู์มิภาคท่ีจดักิจกรรม และอาจเชิญกรรมการ

 ผูท้รงคุณวฒิุเพ่ิมเติมจากหน่วยงานภายนอก 

2. รางวัล  

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั  1,500  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของท่ีระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ทีมท่ีชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี ้(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั  4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั  3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3 ไดรั้บเงินรางวลั  2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
 รางวลัชมเชย    มี 2 รางวลั จะไดรั้บของท่ีระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
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ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 12,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 

3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek 
  1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
     องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

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

5. แผนการดำเนินกิจกรม       

 วนัเวลาขึน้อยู่กับศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค     
.....................    รับสมคัร   
.....................  ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัรทางเวบ็ไซต ์
สิงหาคม ประกาศตารางเวลาแข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา 
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สิงหาคม-ตุลาคม    - แข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหารอบคดัเลือกระดบั                                 
มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย 

  - แข่งขนัทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา รอบตดัสิน และประกาศผลผูช้นะ   
ผูช้นะรางวลัทุกระดบั เขา้รับรางวลั ท่ีศูนยจ์ดักิจกรรม 

***   แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมแข่งขัน โปรด
ติดตามทางผู้จัดของแต่ละศูนย์ภาค 

 

***************************** 
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ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

***************************** 
1. รายละเอียดสถานศึกษา 
 ช่ือสถานศึกษา........................................................................................................สังกดั........................ 
    ท่ีอยู.่.........................................................................ตาํบล/แขวง............................................................. 
   อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย.์................. 
    โทรศพัท ์..................................................................โทรสาร.................................................................. 
2.  ระดบั 

 มธัยมศึกษาตอนตน้   
 มธัยมศึกษาตอนปลาย   

3.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร   
3.1 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน ..................................................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี .........................     
โทรศพัท ์............................................... E-mail ............................................................................... 

3.2 ช่ือ – สกุล ..................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน .................................................................ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ..........................
 โทรศพัท ์............................................... E-mail .............................................................................. 
4.  อาจารยท่ี์ปรึกษา ........................................................................................................................................ 
     โทรศพัท ์........................................................ E-mail ...............................................................................  

โรงเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษา และ นกัเรียนท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมกิจกรรม ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์น
การแข่งขันคร้ังน้ีแล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการและยอมรับผลการตัดสินของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ  

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวงั 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  
 ลงช่ือผูส้มคัร 1.........................................................................                       
  (.........................................................................) ตวับรรจง 
  2.........................................................................                        
  (.........................................................................) ตวับรรจง 
                         ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา      ..........................................................................  
                 (........................................................................) ตวับรรจง 
                      ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา    .........................................................................                                
       พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)   (........................................................................) ตวับรรจง 

                  วนัท่ี ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...… 
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การประกวดส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ระดับประถมศึกษา 

***************************** 
1. หลักการและเหตุผล  
 การจดัการศึกษาระดบัประถมศึกษา เป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีสาํคญัของการศึกษา
ระดบัสูงข้ึนไป ท่ีจะนาํไปสู่การพฒันากาํลงัคนของประเทศในอนาคต ทั้งดา้นสงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง และการประกอบอาชีพ ฯลฯ ใหมี้ความเจริญรุ่งเรืองและมีความกา้วหนา้
ทดัเทียมกบันานาประเทศ การพฒันาดา้นต่างๆ เหล่าน้ีตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นพ้ืนฐานทั้ งส้ิน ดังนั้นในปัจจุบันรัฐบาลจึงให้การสนับสนุนการพฒันากาํลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์เป็นสําคญัโดยส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน และเน้นให้
นกัเรียนสามารถสืบเสาะหาความรู้ดว้ยตนเอง สามารถคิด วิเคราะห์และทดลองปฏิบติัอยา่งมี
เหตุผลดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ทาํใหน้กัเรียนมีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ท่ีดี สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และนาํความรู้ไปประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนัได ้
ดงันั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนกัเรียนให้รักวิทยาศาสตร์และเรียนวิทยาศาสตร์
อยา่งสนุก จึงสมควรจดัให้มีการประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สาํหรับนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา ในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือกระตุน้ให้นักเรียนรู้จกัคิดคน้ควา้และผลิตส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มขั้นพ้ืนฐาน 

2.2 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการทาํงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในกลุ่ม
สมาชิกนกัประดิษฐ ์                    

2.3 เพ่ือส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีเหตุผลและใชท้กัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 

3. เป้าหมาย 

3.1 ดา้นปริมาณ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเขต
การศึกษาส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศ ส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์ประเภททีมไม่เกิน 3 
คน เขา้ร่วมประกวดไม่ตํ่ากวา่ 200 ช้ิน 
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3.2 ด้านคุณภาพ ได้ผลงานส่ิงประดิษฐ์ตามความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม ตามเกณฑท่ี์กาํหนดให้ และมีเป้าหมายให้นกัเรียน
ท่ีเขา้ร่วมโครงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
กาํหนดการท่ีแน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนยภู์มิภาคเป็นผูก้าํหนดโดยให้สอดคลอ้ง

กบัช่วงเวลา ดงัน้ี  
4.1 เตรียมการระหวา่งเดือน  เมษายน  ถึงเดือน มิถุนายน 2565 
4.2 การดาํเนินการประกวด 
4.2.1 รอบคดัเลือก  (ตามประกาศของแต่ละศูนยภู์มิภาค)  
4.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ตดัสินเดือนสิงหาคม 2565  
4.2.3 จดันิทรรศการแสดงผลงานท่ีชนะการประกวดในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์  

5. แนวทางการดำเนินการ 
5.1 นิยามส่ิงประดิษฐ์ 

5.1.1 ความหมายส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์   
ส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การพฒันา การปรับปรุงหรือ การ

ทาํข้ึนใหม่ท่ีมีปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น อุปกรณ์ เคร่ืองมือใชส้อย ส่ิงของ
เคร่ืองใช ้เคร่ืองจกัรกลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์ เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความสะดวก
ในการใช ้ลดตน้ทุนหรือลดงาน เป็นตน้ 
5.1.2 ความแตกต่างระหวา่งโครงงานวิทยาศาสตร์กบัส่ิงประดิษฐ ์

 โครงงานวิทยาศาสตร์  ต้องแสดงถึงการดําเนินงานตามขั้ นตอน 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การตั้งสมมุติฐาน การวางแผน ออกแบบการ
ทดลอง การทดลอง การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล โครงงาน
วิทยาศาสตร์จะตอ้งมีรายงานซ่ึงประกอบดว้ย  ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ มีทฤษฎีทาง
วิชาการสนบัสนุน ไม่จาํเป็นตอ้งมีผลงานท่ีเป็นรูปธรรมจบัตอ้งไดม้าจดัแสดง         

ส่ิงประดิษฐ์ เป็นการใชท้กัษะฝีมือความชาํนาญ ไม่จาํเป็นตอ้งมีรายงาน  
แต่ตอ้งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ  ประสิทธิภาพการทาํผลงานของส่ิงท่ีประดิษฐ์
ข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม อาจมีเอกสาร การออกแบบ แนวคิดประกอบ เพ่ิมความ
เขา้ใจดว้ยกไ็ด ้ 
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โครงงาน ส่ิงประดิษฐ ์
1. เร่ิมจากหาสมมุติฐาน  สาเหตุ วตัถปุระสงค ์

 
2. ดาํเนินการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. ผลงาน เป็นรายงานทางวิชาการ และ / หรือ
ผลิตภณัฑ ์
4. มีขอ้มูลทางวิชาการ ทฤษฎีสนบัสนุน 

1. เร่ิมจากการคิด พฒันา ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู ่
หรือสร้างสรรคใ์หม่ 
2. ใชท้กัษะ  ฝีมือ 
3. ผลงานเป็นผลิตภณัฑ ์อปุกรณ์ เคร่ืองมือ  ฯลฯ 
เป็นรูปธรรม 
4. ไม่จาํเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลทางวิชาการ
สนบัสนุนกไ็ด ้

5.2 หลักเกณฑ์เก่ียวกับส่ิงประดิษฐ์ 
5.2.1 การทาํ สร้าง หรือผลิตอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้อย เคร่ืองจกัรกล  อุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์ ทาํมาจากวสัดุใด ๆ กไ็ด ้
5.2.2 ตอ้งไม่มีช่ือหรือรูปลกัษณ์ ท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม 

ศาสนา สังคมหรือองคก์รใด ๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบในทางท่ีเส่ือมเสีย 
5.3 ขั้นเตรียมงาน 

 5.3.1 จดัทาํโครงการเสนอขอรับอนุมติัจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ 
 5.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการประกวด 

5.3.3 ส่งหนงัสือเชิญหน่วยงานต่างๆ ทุกสงักดัให้นกัเรียนส่งผลงานส่ิงประดิษฐ์
เขา้ประกวด  

 5.3.4 ติดต่อกรรมการผูต้ดัสินพร้อมทาํหนงัสือเชิญถึงตน้สงักดั 

5.4 ขั้นดําเนินงาน 
 5.4.1 ประชุมเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการประกวด  เตรียมพิธีการ ฯลฯ 
 5.4.2 ประชุมคณะกรรมการผูต้ดัสินเพ่ือพิจารณาเกณฑก์ารตดัสิน 
 5.4.3 ดาํเนินการประกวดและประกาศผล 

5.4.4 นกัเรียนท่ีชนะการประกวดรับรางวลัและเกียรติบตัรในงานสปัดาห์      
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   

5.4.5 จดันิทรรศการแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีชนะการประกวดในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
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6. งบประมาณ 

งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวตักรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค 

1 ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
2 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
3 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
4 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
5 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
6 ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ และ 
 องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  

8. การติดตามประเมินผล 
 8.1 สงัเกตการร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 
 8.2 ติดตามจากแบบสอบถามผูเ้ขา้ชมนิทรรศการงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์ฯ 
 8.3 สรุปผลการประเมินและรายงานผล 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีความสนใจติดตามความเคล่ือนไหวทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีหม่ๆ มากข้ึน 

9.2 นักเรียนมีประสบการณ์ในการคิดแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากข้ึน 

9.3 นกัเรียนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐท์างวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
 
 

***************************** 
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

ระดับประถมศึกษา 

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

1. กติกา ข้อกำหนดของการประกวด 

1.1 ประเภทการประกวด 
 สาํหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เท่านั้น เป็นการประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน   

 1.2 การสมัคร 

1.2.1 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด 

  - เป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    

  - สมคัรเป็นทีมๆ ละ 3 คน 

1.2.2 จํานวนท่ีรับสมัคร    ส่งผลงานไดโ้รงเรียนละไม่เกิน 3 ช้ิน    

1.2.3 สมัครทางระบบออนไลน์ ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภ์าค ท่ี
ครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร   

1.2.4 สถานท่ีติดต่อสอบถามและรับสมัคร  

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 

    องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)                        

(ศูนย์ภูมิภาคจะประชาสัมพนัธ์และแจ้งรายละเอียดให้ทราบ การสมคัรผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek) 
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1.2.5 วธีิการสมัคร 
1. สมคัรทางระบบออนไลน์ ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek 
2. จดัเตรียมรายละเอียดของส่ิงประดิษฐ ์(ยงัไม่ตอ้งส่งช้ินงานจริง) เช่น ช่ือ

ส่ิงประดิษฐ์ ส่วนประกอบ การทาํงาน การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ส่ิงประดิษฐ์นั้นๆ พอเป็นสังเขป พร้อมทั้งส่งภาพถ่ายหรือแบบรูป หรือภาพร่างให้เห็น
รูปร่าง สดัส่วน  เพียงพอท่ีจะเป็นขอ้มูลใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกได ้

1.2.6 วธีิการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ 
- ใหส่้งทางไปรษณีย ์ (วงเลบ็มุมซองวา่ ส่งเอกสารรายละเอียดส่ิงประดิษฐฯ์)  

ทั้งน้ีคณะกรรมการจะถือวนัประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั  หรือ  
- ส่งเป็นไฟล ์pdf ทางอีเมลตามท่ีแต่ละศูนยภู์มิภาคกาํหนด  

1.3 ข้อกําหนดและเง่ือนไขการส่งผลงาน 
1.3.1 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐแ์ละนวตักรรมของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
1.3.2 เป็นผลงานส่ิงประดิษฐด์า้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
1.3.3 ไม่จาํกดัประเภทผลงานส่ิงประดิษฐ ์  
1.3.4 แต่ละโรงเรียนส่งผลงานไดไ้ม่เกิน 3 ช้ิน 

1.4 วธีิการดําเนินงาน   จดัการประกวดเป็น 2 รอบ 
1.4.1 รอบคดัเลือก   ภายหลงัการแจง้ความจาํนงเขา้ร่วมประกวดส่ิงประดิษฐ์

แลว้   ทีมผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งจดัส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์ 
(ยงัไม่ตอ้งส่งช้ินงานจริง) มายงัคณะกรรมการพิจารณารอบคดัเลือกท่ีศูนยภ์าคท่ีจดักิจกรรม
ภายในกาํหนดเวลา  และคณะกรรมการจะคดัเลือกส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีคะแนนประเมินตาม
เกณฑ ์เขา้สู่การพิจารณาในรอบตดัสิน 

1.4.2 รอบตดัสิน   คณะกรรมการพิจารณาจากช้ินงานส่ิงประดิษฐ์  และเอกสาร
รายละเอียดผลงานส่ิงประดิษฐ์ฉบบัสมบูรณ์ การจดัแสดง การนาํเสนอและตอบขอ้ซกัถาม 
แลว้พิจารณาตดัสินส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัท่ี 1 2 3 และรางวลั ชมเชย 2 รางวลั   

1.5 คณะกรรมการตัดสิน 
คณาจารยค์ณะวิทยาศาสตร์ของศูนยภู์มิภาคท่ีจดักิจกรรม  และกรรมการร่วม

จากภายนอกมหาวิทยาลยั 
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2. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังนี้            
2.1 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใชว้สัดุ  (หาง่าย  ประหยดั  คุม้ค่า  และราคาถูก)  
2.3 เทคนิคการผลิต  (ขนาด องคป์ระกอบ ความชดัเจน ความสวยงาม ความคงทน 

ความสอดคลอ้งของภาพและเสียง) 
2.4 ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐ ์ 

3. รางวัล  
      ระดับประถมศึกษา  ทีมท่ีชนะการแข่งขนั จะไดรั้บรางวลัดงัน้ี  

 รางวลัท่ี 1  ไดรั้บเงินรางวลั 4,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2  ไดรั้บเงินรางวลั 3,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 2,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 2 รางวลั  จะไดรั้บของท่ีระลึก  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

ระดับประเทศ  
 รางวลัท่ี 1 ไดรั้บเงินรางวลั 10,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 2 ไดรั้บเงินรางวลั 8,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัท่ี 3     ไดรั้บเงินรางวลั 6,000  บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ 
 รางวลัชมเชย   มี 3 รางวลั  ไดรั้บเงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ    

  4. แผนการดำเนินกิจกรรม วนัเวลาข้ึนอยูก่บัการจดักิจกรรมของแต่ละศูนยภ์าค     
................ รับสมคัร   
................ ผูส้มคัรตรวจสอบผลการสมคัร(ศูนยภ์าคท่ีจดักิจกรรมจะแจง้ใหท้ราบ) 
................ ผูส้มคัรส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐฉ์บบัสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม    
................ วนัสุดทา้ยของการส่งเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐฉ์บบัสมบูรณ์ 
................ ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์ผูส้มคัรนาํส่ง 
................ ประกาศช่ือทีมโรงเรียนท่ีผา่นรอบคดัเลือก 
................ ทุกทีมท่ีผา่นรอบคดัเลือกเขา้สู่รอบตดัสินจดัแสดงส่ิงประดิษฐแ์ละประกวด

รอบตดัสิน และนาํเสนอส่ิงประดิษฐด์ว้ยวาจาและตอบคาํถามของคณะกรรรมการ 
................ ประกาศผลผูช้นะการประกวด      

***   แผนการดําเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานฯ ติดตามกําหนดการ
ของแต่ละศูนย์ภูมิภาค  
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย    
ระดับประถมศึกษา   

***************************** 
1. ช่ือส่ิงประดิษฐ ์............................................................................................................................................ 
2. รายละเอียดสถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา ..........................................................................................สังกดั............................... 
ท่ีอยู.่......................................................................... ตาํบล/แขวง............................................................ 
อาํเภอ/เขต................................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์..................... 
โทรศพัท ์................................................................. โทรสาร.................................................................. 

3. ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร 
3.1 ช่ือ – สกุล ................................................................................. วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 

เลขท่ีบตัรประชาชน ................................................................ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ....................... 
โทรศพัท ์...................................................... E-mail ....................................................................... 

3.2 ช่ือ – สกุล ................................................................................. วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน ................................................................ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ....................... 
โทรศพัท ์...................................................... E-mail ....................................................................... 

3.3 ช่ือ – สกุล ................................................................................ วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน ............................................................... ชั้นประถมศึกษาปี............................ 
โทรศพัท ์...................................................... E-mail ....................................................................... 

4. อาจารยท่ี์ปรึกษา..........................................................................................................................................  
โทรศพัท ์..................................................................... E-mail ......................................................................
 โรงเรียน อาจารยท่ี์ปรึกษา และนกัเรียนท่ีส่งผลงาน ไดท้ราบถึงหลกัเกณฑใ์นการประกวดคร้ัง
น้ีและยินดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ และขอรับรองว่าโครงงานท่ีส่งประกวดนี้เป็นผลงาน
ท่ีคิดขึ้นใหม่/พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คัดลอก เลียนแบบ ไม่ว่า
ท้ังหมดหรือแต่ เพียงบางส่วนจากผลงานของตนเองและผู้ อ่ืน  และยอมรับว่าผลการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด ไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวงั 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี    
            ลงช่ือผูส้มคัร    1. ....................................................................    
    (.......................................................................)  ตวับรรจง 
    2. ....................................................................  
    (.......................................................................) ตวับรรจง 
    3. ....................................................................                                
    (.......................................................................) ตวับรรจง           
            ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา      ......................................................................... 
   (.......................................................................) ตวับรรจง 
      ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา ....................................................................... 
             พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)  (.......................................................................) ตวับรรจง 
                            วนัท่ี ............ เดือน .................. พ.ศ. .......... 
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การประกวด 
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช. 

SST - NSM Science Project 

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

 วิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานท่ีสําคญัยิ่งต่อการพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้า องค์
ความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีแขง็แกร่งจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศดา้นเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และการแพทย ์อนัจะส่งผลต่อความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มท่ีพฒันาแลว้จะให้
ความสาํคญัต่อการ ศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นอยา่งมาก พร้อมทั้งปลูกฝังให้
ประชากรของชาติเห็นความสาํคญัและมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนบัตั้งแต่
เยาว์วยั สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่า
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีสนับสนุน ส่งเสริม และ
กระตุน้ให้เยาวชนของชาติไดฝึ้กการใชท้กัษะกระ บวนการทางวิทยาศาสตร์ไดเ้ป็นอย่างดี 
สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และ อพวช. จึงจัดให้มีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาข้ึน เพ่ือเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้ใชท้กัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีในการแกปั้ญหาและใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนัต่อไป  

2. วัตถุประสงค์   
2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนของชาติไดศึ้กษาคน้ควา้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และ

ฝึกใชท้กัษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา 
2.2 เพ่ือกระตุน้ให้เยาวชนของชาติคิดคน้ผลงานทางดา้นวิทยาศาสตร์  อีกทั้งมีเจต

คติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
2.3 เพ่ือให้เยาวชนท่ีมีความสนใจทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไดมี้โอกาส

แลกเปล่ียนประสบการณ์และความคิดเห็นกนั 
2.4 เพ่ือสนองนโยบายของชาติในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ดา้นปริมาณ 

  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายทัว่ประเทศ  ส่งโครงงานเขา้ร่วม
ประกวดในระดบัภูมิภาค ซ่ึงจดัดาํเนินการโดยศูนยภู์มิภาคทั้งหมด 6 ศูนย ์ทัว่ประเทศ 
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3.2 ดา้นคุณภาพ 
  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ใชท้กัษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแกปั้ญหาต่าง  ๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนัมากยิง่ข้ึน 

4. วิธีดำเนินการ 

4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ  ประชาสมัพนัธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ใหก้บั
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาทัว่ประเทศ 

4.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอความร่วมมือไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัท่ีเป็นศูนยป์ระกวดในทุกภาคของ
ประเทศ เพ่ือการดาํเนินการประกวดระดบัภูมิภาค (ตามประกาศของศูนยภู์มิภาค) 

4.3 หน่วยงานท่ีดาํเนินการจดัประกวดระดบัภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 
4.4 คณะกรรมการดาํเนินการประกวดระดบัภูมิภาค  ดาํเนินการประกวดโดยให้แต่

ละโรงเรียนส่งใบสมคัรพร้อมขอ้เสนอโครงงานและรายงานมาเพ่ือพิจารณาคดัเลือก  และ
ตดัสินผลการประกวดในระดบัภูมิภาค   

4.5 นกัเรียนเจา้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการคดัเลือก นาํโครงงานมาติดตั้ง
เพ่ือใหก้รรมการตดัสิน และตั้งแสดงใหผู้ส้นใจเขา้ชมในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ท่ีจดัข้ึนในระดบัภูมิภาค นกัเรียนเจา้ของโครงงานท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองทุกประเภท
สาขาในระดบัภูมิภาค  นาํโครงงานเขา้ร่วมประกวดระดบัประเทศ  เพ่ือตดัสินโครงงาน
ชนะเลิศระดบัประเทศ และโครงงานท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย ( 9 โครงงาน) นําโครงงานเข้าร่วมประกวด Best of the Best  ของแต่ละสาขา  
(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะแจง้วนัในภายหลงั) 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กําหนดการท่ีแน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนย์ภูมิภาคเป็นผู ้ก ําหนดโดยให้
สอดคลอ้งกบัช่วงเวลา ดงัน้ี   
 ......………* ศูนยภู์มิภาคแจง้เร่ืองเชิญชวนส่งใบสมคัรและขอ้เสนอโครงงาน 
 ......………* หมดเขตรับสมคัรขอ้เสนอโครงงาน 
 ......………* ศูนยภู์มิภาคแจง้ตอบรับใบสมคัรเขา้แข่งขนัโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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 ......………* ศูนยภู์มิภาคแจง้ผลการคดัเลือก และโรงเรียนแจง้ยนืยนัจาํนวนโครงงาน
ท่ีส่งเขา้ประกวดมายงัศูนยภู์มิภาค พร้อมส่งเอกสารการจดัทาํโครงงาน
ฉบบัสมบูรณ์ ในรูป pdf file  (ตามประกาศของแต่ละศูนยภู์มิภาค) เพ่ือ
ศูนยภู์มิภาคทาํการคดัเลือก  

 ......………*  คณะกรรมการระดบัภาคตดัสินโครงงาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  

 ......………*  ศูนยภู์มิภาคส่งผลการตดัสินโครงงานระดบัภาค มายงัสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
 ......………*   สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งเร่ืองการประกวดระดับประเทศไปยัง

โรงเรียนท่ีมีโครงงานไดรั้บรางวลัเหรียญทองในระดบัภูมิภาค 
 ......………*  โครงงานท่ีไดรั้บเหรียญทองจากระดบัภูมิภาค เขา้ร่วมประกวดระดบัประเทศ 
 ......………*   โครงงานท่ีไดรั้บรางวลัเหรียญทองในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ( 9 

โครงงาน)  เขา้ร่วมประกวด Best of  the Best ของแต่ละสาขา 
หมายเหตุ   1) *  วนัท่ีและระยะเวลา  แต่ละศูนย์ภูมิภาคจะเป็นผู้พจิารณา 
             2)   การดําเนินการของโครงงานต้องอยู่ในช่วงไม่เกิน 12 เดือนนับถึงวนัสมัคร  

3)  โครงงานต้องไม่เคยได้รับรางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติมาก่อน หากได้ 
รับรางวัลหลังจากสมัครแล้วโรงเรียนต้องแจ้งให้ศูนย์ภูมิภาค หรือแจ้ง
สมาคมวทิยาศาสตร์ฯ ทราบหากว่าได้เข้าประกวดระดับประเทศ 

6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มีขั้นตอนการคดัเลือกดงัน้ี 
6.1.1 โรงเรียน / สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือจงัหวดั ควรจดัให้มีการ

ประกวดแข่งขนัมาก่อน เพ่ือคดัเลือกโครงงานท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมแก่การเข้า
ประกวด โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงาน ไปยงัศูนยภู์มิภาค ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นตารางขอ้ท่ี 9.1  

การแบ่งจังหวดัของแต่ละศูนย์ภูมิภาค  
1) ศูนย์ภาคกลาง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาคใตต้อนบน  18  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี 

-  กรุงเทพมหานคร -  สมุทรปราการ -  นนทบุรี -  ปทุมธานี 
-  พระนครศรีอยธุยา -  สุพรรณบุรี -  อ่างทอง -  ชยันาท 
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-  ลพบุรี -  สระบุรี -  สิงห์บุรี -  กาญจนบุรี 
-  นครปฐม       -  สมุทรสงคราม -  สมุทรสาคร -  ราชบุรี 
-  เพชรบุรี -  ประจวบคีรีขนัธ ์   

 2 )  ศูนย์ภาคตะวนัออก  มหาวทิยาลัยบูรพา ประสานงานในพ้ืนท่ีภาคตะวนัออก  8  
จงัหวดั  เป็นดงัน้ี  

-  ฉะเชิงเทรา -  นครนายก -  ปราจีนบุรี -  สระแกว้ 
-  จนัทบุรี -  ชลบุรี -  ตราด -  ระยอง 

 3 )  ศูนย์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั   เป็นดงัน้ี   

 4 ) ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง  มหาวทิยาลัยนเรศวร ประสานงานในพื้นท่ีภาคเหนือ
ตอนล่าง  9  จงัหวดั  เป็นดงัน้ี   

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

 5 )  ศูนย์ภาคเหนือตอนบน  มหาวทิยาลัยแม่โจ้ จดัสลบัหมุนเวียนประสานงานใน
พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน  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   

-  หนองคาย -  หนองบวัลาํภู -  เลย -  อุดรธานี 
-  กาฬสินธุ์ -  นครพนม -  มุกดาหาร -  สกลนคร 
-  ขอนแก่น -  มหาสารคาม -  ร้อยเอด็ -  ชยัภูมิ 
-  นครราชสีมา -  บุรีรัมย ์           -  สุรินทร์ -  ยโสธร 
-  ศรีสะเกษ -  อาํนาจเจริญ -  อุบลราชธานี -  บึงกาฬ 



คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   46 

6.1.2 ศูนยภู์มิภาคแจง้ผลการพิจารณาไปยงัโรงเรียน เพ่ือใหเ้ขา้ประกวดในระดบัภูมิภาค 
6.1.3 การประกวดใชเ้กณฑเ์ดียวกนัทัว่ประเทศ ดงันั้นเพ่ือความเสมอภาค ศูนย์

ประกวดควรเขม้งวดกบักติกา คือ การรับสมคัรไม่เกินกาํหนดเวลา จาํนวนหนา้ของ
รายงาน และ รูปแบบการนาํเสนอเป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
6.1.4 ศูนยภู์มิภาคจดัการประกวดในช่วงเวลา และรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม

ก่อนการประกวดระดบัประเทศ 

6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีขั้นตอนดังนี ้

6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ แจง้โรงเรียนท่ีโครงงานไดรั้บรางวลัเหรียญทอง
ระดบัภูมิภาค เพ่ือเขา้ร่วมการประกวดระดบัประเทศโดยจดัทาํและนาํส่ง 

(1) ไฟลร์ายงานในรูปแบบ  pdf  
(2) คลิปวิดีโอนําเสนอโครงงานความยาวไม่เกิน 4 นาที ในรูปแบบ mp4 

ขนาดไม่เกิน 200 MB  
      โดยส่งมาท่ีอีเมล contact@scisoc.or.th 

6.2.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตดัสินโครงงานฯ ระดบัประเทศ 
6.2.3 ดาํเนินการประกวด ตดัสินและการประกาศผลโครงงานชนะเลิศระดบัประเทศ 

7. ประเภทของโครงงาน 

7.1 โครงงานท่ีส่งประกวด ตอ้งเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลย ี ซ่ึง
อาจเป็นโครงงานท่ีเก่ียวกบัการทดลอง  การสาํรวจขอ้มูล  งานพิสูจน์ทฤษฎี หรือ ช้ินงานท่ี
ประดิษฐข้ึ์น 

7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดบั (มธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอน
ปลาย) แบ่งเป็น 3 สาขา  

7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานท่ีใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
เป็นหลกั ได้แก่ เคมี วสัดุศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ 
ธรณีวิทยา และ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มดา้นกายภาพ ตวัอย่างเช่น การสกดัดว้ย
กระบวนการทางเคมี การปรับปรุงวสัดุดว้ยกระบวนการทางเคมี  การสร้างสมการ
คณิตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ 
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7.2.2 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงงานท่ีใชห้ลกัการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็น
หลกั ไดแ้ก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดลอ้มดา้นชีวภาพ  ตวัอย่างเช่น การศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การยอ่ยสลายดว้ยเอนไซม ์การศึกษาดา้นยนี และโปรตีนฯลฯ  

7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานท่ีใชบู้รณาการวิทยาศาสตร์
หลายสาขา ซ่ึงอาจแสดงไดด้ว้ยช้ินงานท่ีประดิษฐข้ึ์นท่ีมีกระบวนการวางแผน ออกแบบ
และเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ หรือแสดงดว้ยขอ้มูลการทดลอง ไดแ้ก่ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มดา้นการจดัการ ดา้นพลงังาน โครงงานดา้นวิทยาศาสตร์
การแพทย ์อาหารและสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ ์และวิทยาการหุ่นยนต ์ เป็นตน้ 

8. การสมัคร 

8.1 ระดบัของนกัเรียนผูมี้สิทธ์ิส่งโครงงาน 

8.1.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

8.1.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

8.2 จาํนวนนกัเรียนและอาจารยท่ี์ปรึกษา จาํนวนนกัเรียนในแต่ละโครงงาน มีไดไ้ม่
เกิน 3 คน อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 1 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษ (ถา้มี) สามารถมีไดไ้ม่
เกิน 2 คน  ทั้งน้ีอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจาํของโรงเรียน 

8.3 ขั้นตอนการสมคัร  
8.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek พร้อมอัพโหลด 

บทคดัยอ่ แบบขอ้เสนอโครงงาน และรายงาน ซ่ึงทาํข้ึนตามรูปแบบท่ีกาํหนด  
8.3.2 จัดทาํไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด พร้อมส่งไฟล์

รายงานในรูปแบบ pdf ทางอีเมล (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค) ไปท่ี
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ประจาํศูนยภู์มิภาคต่าง ๆ 
8.3.3 เม่ือไดรั้บเอกสารทั้งหมด ศูนยภู์มิภาคจะพิจารณาโครงงาน จากนั้นจึงแจง้

ผลและรายละเอียดในการประกวดให้ทราบ (ระยะเวลาข้ึนอยู่กับศูนยภู์มิภาคท่ี
รับผดิชอบ) 
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9. สถานท่ีดำเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด 
9.1 ระดับภาค จดัข้ึนตามศูนยภู์มิภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย ์เสร็จส้ินในเดือนสิงหาคม 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมในแต่ละศูนยภู์มิภาค 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 

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 ์เป็น
ผูรั้บผดิชอบโดย 

9.2.1 จดัการประกวดในระดบัประเทศโดยให้ส่งไฟลร์ายงานในรูปแบบ pdf พร้อม
คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน4 นาทีในรูปแบบ mp4 ขนาดไม่เกิน 200 MB มายงั
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ทางอีเมล  contact@scisoc.or.th  สอบถาม
รายละเอียดไดที้่ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ โทรศพัท์  02 - 218-5245, 02 – 252-7987, 
097-0123-579 
9.2.2 รายละเอียดการเตรียมงานดูเพ่ิมเติมในขอ้ 6.2   
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10. รางวัล 

ระดับภูมิภาค  ในแต่ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน  

 รางวลัสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- เหรียญทอง 3 สาขาๆ ละ 2 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 4,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญเงิน 3 สาขา  ๆละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 3,000 บาท และเกียรติบตัร 

- เหรียญทองแดง 3 สาขา  ๆละ 4 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 2,000 บาท และเกียรติบตัร 

- รางวลัเชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร (จาํนวนรางวลัไม่เกิน 10% ของจาํนวน
โครงงานทั้งหมดท่ีส่งเขา้ประกวดในแต่ละสาขา)     

 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 สาขา  ๆละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุน รางวลัละ 2,500 บาท และเกียรติบตัร 

- รางวลัเชิดชูเกียรติ ได้รับเกียรติบัตร (จาํนวนรางวลัไม่เกิน 10% ของจาํนวน
โครงงานทั้งหมดท่ีส่งเขา้ประกวดในแต่ละสาขา)   

 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล  สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัเรียนทุกโครงงาน
ท่ีไดรั้บรางวลั  

หมายเหตุ  โครงงานท่ีไดเ้หรียญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จะตอ้งเขา้ประกวดในการแข่งขนัระดบัประเทศ 

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 
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 รางวลัสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
- เหรียญทอง 3 สาขา  ๆ  ละ 3 รางวลั เงินสนบัสนุนรางวลัละ 20,000 บาท และเกียรติบตัร 
- เหรียญเงิน  3 สาขา  ๆละ 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  สาํหรับอาจารยท่ี์ปรึกษาและนกัเรียนทุกโครงงานท่ี
ไดรั้บรางวลั 

หมายเหตุ  นกัเรียนเจา้ของโครงงานท่ีไดเ้หรียญทองทั้ง 3 สาขา ในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย จะแข่งขนัรอบ Best of the Best เพ่ือชิงรางวลัโล่พระราชทาน และผูช้นะ
รอบ Best of the Best จะเขา้รับพระราชทานโล่ในปีถดัไป 

11. การตัดสิน 

       การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

11.1 ภาพรวมของโครงงาน 

 ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์   
-  ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษา     

(เป็นการดดัแปลงจากผูท่ี้เคยทาํมาก่อน หรือการคิดข้ึนใหม่) 
-  การออกแบบการทดลอง  (เป็นการดดัแปลงจากท่ีผูอ่ื้นเคยทาํมาก่อนหรือการคิด
ข้ึนใหม่ วิธีการแกปั้ญหา วิธีการวดัและควบคุมตวัแปร วิธีการรวบรวมขอ้มูล การ
ทดลองซํ้ า การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็นไปอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคลอ้งกบัปัญหา) 

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

-  การอา้งถึงความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม มีความเขา้ใจในความรู้ท่ี
อา้งถึงเป็นอยา่งดี 

 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้อมูลอย่างเพยีงพอ 
-  การบนัทึกขอ้มูลมีเพียงพอ ต่อเน่ือง และเป็นระเบียบ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความ
ละเอียดถ่ีถว้น ความมานะบากบัน่ 

-  ความตั้งใจจริงในการทาํการทดลอง 
 คุณค่าของโครงงาน 

-  ควรระบุคุณค่าหรือประโยชน์ของโครงงาน และ/หรือประโยชน์ในด้านการ
แกปั้ญหาของส่ิงแวดลอ้ม สงัคม 

 การนําเสนอรายงาน (ดูรายละเอียดในข้อ 11.2) 

11.2  รายงาน  (ไม่เกิน 15 หน้า ไม่รวม กิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง และ 
สารบัญรูปภาพ  และภาคผนวกอีกไม่เกิน 5 หน้า) ในการเขียนรายงานในส่วนเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง ขอให้เน้ือหากระชบัเท่าท่ีจาํเป็น ขอให้นักเรียนเขียนส่วนผลการทดลองและ
อภิปรายผลใหล้ะเอียดชดัเจน 
 ความถูกต้องของแบบฟอร์ม 

-  ครอบคลุมหัวขอ้ท่ีสาํคญั แบ่งแต่ละหัวขอ้ออกอยา่งชดัเจน ตามลาํดบั (บทคดัยอ่ 
กิตติกรรมประกาศ สารบญั บทนาํ เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
ผลการทดลองและการอภิปรายผล  สรุปผล ขอ้เสนอแนะ (หากมี) เอกสารอา้งอิง
หรือบรรณานุกรม และภาคผนวก) 

 ผลการทดลองและอภิปรายผล 
-  แสดงผลในลกัษณะรูปภาพ กราฟ ตาราง ตอ้งมีความถูกตอ้ง เหมาะสม กะทดัรัด
และชัดเจน ไม่ควรมีความซํ้ าซ้อนของการนําเสนอ เช่น การเสนอในรูปแบบ
ตาราง กไ็ม่ควรมีกราฟท่ีเป็นขอ้มูลเดียวกนัแสดงอีก 

-  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติมีหรือไม่ เช่น ค่าเฉล่ีย + ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของขอ้มูล (ANOVA) การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของขอ้มูล 
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-  อภิปรายการทดลองไดอ้ยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์เปรียบเทียบผลท่ีไดก้บัท่ีเคย
มีผู ้รายงานไว้ในการศึกษาคล้ายกัน หรือเก่ียวเน่ืองกัน มีข้อเสนอแนะหรือ
สมมุติฐานสาํหรับการศึกษาทดลองต่อไป  

 การใช้ภาษาและคาํศัพท์ทางวทิยาศาสตร์ 

-  ตอ้งมีความถูกตอ้ง ชดัเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถส่ือขอ้มูลท่ีสําคญัให้
ผูอ้่านเขา้ใจไดเ้ป็นอยา่งดี   

 การสรุปผลการทดลอง  
-  สรุปผลการทดลองทั้งหมดท่ีได ้(ไม่ตอ้งอธิบายเหตุผล) โดยอาจเขียนสรุปเป็นขอ้ ๆ     
 การอ้างอิงในเน้ือหา 

ควรทาํใหถู้กตอ้งตามหลกัสากล ซ่ึงมี 2 แบบ ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึง ดงัน้ี 
ก) แบบท่ีอา้งอิงดว้ยช่ือ จะตามดว้ย ปี เช่น “จากรายงานของธวชัชยั สนัติสุข (2532)  
พบวา่………..”   

ข) แบบท่ีอ้างด้วยระบบตัวเลข ซ่ึงจะเรียงลาํดับการอ้างอิงก่อนหลัง เช่น “จาก
รายงานท่ีเก่ียวกบัการสกดัคลอโรฟิลลจ์าก สาหร่าย พบวา่ ……….(1)” 

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

ข) แบบท่ีอา้งอิงดว้ยระบบตวัเลข  เรียงตามลาํดบัการอา้งอิงในเน้ือหา เช่น   
1. ธวชัชยั  สันติสุข (2532).  “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปัจจุบนั 
และ อนาคต” กรุงเทพฯ:  สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หนา้ 81 – 90. 

11.3  การจัดแสดงโครงงาน 

 ความเหมาะสมในการใช้อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ช้ินส่วน วสัดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานตอ้งเหมาะสมกบั

สถานท่ีจดัแสดงและเวลาแสดง  
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 เทคนิค/รูปแบบในการจัดแสดง 
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนาํเสนอขอ้มูล และการใชว้สัดุในแผงแสดง

โครงงาน ความสามารถในการจดัแสดงและสาธิตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิด
โดยรวม การจดัรูปแบบของโครงงานท่ีกระชบั และดึงดูดความสนใจ (conceptual idea, 
concise and attractive) 
 ความประณีตสวยงาม 
การจดัทาํโปสเตอร์ให้มีความสวยงาม ประณีต สะอาด ตวัหนังสือหรือสีท่ีใช้ให้

เหมาะสม การจดัวางโครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเน้ือท่ี ดงัรายละเอียดท่ีกาํหนด 
มิฉะนั้นจะถูกหกัคะแนน 

11.4  การอภิปรายปากเปล่า 
 การนําเสนอ 
นาํเสนอโครงงานต่อกรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเดน็สาํคญัของโครงงานในช่วงเวลา 

ไม่เกิน 4 นาที  โดยครอบคลุมเน้ือหาดงัต่อไปน้ี (ไม่ตอ้งแนะนาํช่ือนกัเรียนและโรงเรียน)  
- ช่ือและความสาํคญัของโครงงาน 
- วตัถุประสงค ์
- วิธีการดาํเนินงานโดยยอ่ 
- ผลการทดลอง 
- สรุปผลแบบสั้นๆ 

หมายเหตุ - นกัเรียนอาจรายงานวิธีทาํและผลการทดลองสลบักนัไปทีละการทดลอง 
 การตอบคาํถาม 
อธิบายและตอบขอ้ซกัถามโดยแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีทาํ 

12. งบประมาณ 
งบประมาณการดาํเนินการประกวด ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม  องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

13. การประเมินผล 
- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการท่ีนกัเรียนส่งเขา้ประกวด 
- จากการนาํเสนอ และการตอบคาํถามแบบปากเปล่าโดยนกัเรียนท่ีเขา้ประกวด 
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การประกวดเป็นการส่งเสริมและการกระตุน้ให้เยาวชนหนัมาสนใจ คน้ควา้หาความรู้
จากการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์  นอกเหนือจากมีส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีอาจจะนาํไปประยกุตใ์นชีวิตประจาํวนัแลว้  ยงัเป็นการนาํทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปช่วยแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนัโดยปฏิบติัจริง  ซ่ึงจะส่งผลให้เยาวชนของชาติตระหนกัถึง
ความสาํคญัของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีต่อการพฒันาประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี 

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 ให้
ใชพ้ื้นท่ียืน่ออกมาหนา้โต๊ะไดไ้ม่เกิน  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 (อธิบายถึงท่ีมาของปัญหาท่ีนาํไปสู่เร่ืองของโครงงานน้ีวา่มีมูลเหตุจูง
ใจหรือมีแรงบนัดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหน อยา่งไร) 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

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

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

4.  แผนการดาํเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการท่ีจะทาํโครงงานน้ีเพ่ือใหไ้ดผ้ล
ตามวตัถุประสงค)์  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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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 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์– องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
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  
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หมายเหตุ 1.   โปรดจดัทาํรายงานตามรูปแบบโดยเคร่งครัด 
- ขนาด A 4     
- ตวัอกัษร Angsana ขนาด 16 point  กั้นหนา้ซา้ย-ขวา ขา้งละ 1 น้ิว ดา้นบน 1.5 น้ิว 
ดา้นล่าง 1 น้ิว   

- บทคดัยอ่ - บทท่ี 5 รวมความยาวไม่เกิน 15 หนา้ (ไม่รวมกิตติกรรมประกาศ 
สารบัญตาราง และสารบัญรูปภาพ อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 5 หน้า 
รายงานฉบับใดท่ีมีความยาวเกินกว่าท่ีกําหนดจะถูกตัดคะแนน  

                                    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............................................................................................ สังกดั............................... 
   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 – สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน ............................................................. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ....................... 
โทรศพัท ์.................................................... E-mail ....................................................................... 

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

5.3 ช่ือ – สกลุ ................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................. 
เลขท่ีบตัรประชาชน .............................................................. ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ...................... 
โทรศพัท ์.................................................... E-mail ....................................................................... 
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6.  อาจารยท่ี์ปรึกษา ........................................................................................................................... 
     โทรศพัท ์.................................................. E-mail ...................................................................... 
     อาจารยท่ี์ปรึกษาพิเศษ (ถา้มี) ...................................................................................................... 
7. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีส่งเขา้ประกวด (ระบุเป็นขอ้ๆ)          
     7.1 ............................................................................................................................................................ 
     7.2 ............................................................................................................................................................ 
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 ผูส่้งและโรงเรียนได้ทราบถึงหลกัเกณฑ์ในการประกวดคร้ังน้ีแลว้ ยินดีปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการ  และขอรับรองวา่โครงงานท่ีส่งประกวดน้ีเป็นผลงานท่ีคิดข้ึนใหม่/
พฒันาต่อยอดโดยไดร้ะบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชดัเจน มิไดค้ดัลอก เลียนแบบ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือแต่เพียงบางส่วนจากผลงานของตนเองและผูอ่ื้น และยอมรับว่าผลการตดัสินของคณะกรรมการ
ถือเป็นเด็ดขาด ไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งส้ิน  อน่ึงหากไม่สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการ
จดัการประกวดระดบัภูมิภาค หรือ ระดบัประเทศ  ตามท่ีกาํหนด ใหถื้อวา่สละสิทธ์ิ  
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและ
เฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตาม
คาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี   
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  ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา ............................................................................ 
  (...........................................................................) ตวับรรจง       

             ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา............................................................................. 
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                             วนัท่ี………. เดือน.………….. พ.ศ. ………..… 

                               พร้อม ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี) 
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การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  
***************************** 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดบัภูมิภาคและระดบั 
ประเทศ เป็นหน่ึงในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับเยาวชนท่ีจดัข้ึนในระหว่างงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถมัภ ์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีเป็นศูนยจ์ดักิจกรรมวิทยาศาสตร์
สาํหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา สาํนกังานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือกระตุน้ความสนใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเดก็ไทย  
2. เป็นการส่งเสริมให้นกัเรียนในช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4–ป.6) และช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1–ม.3) 

ไดมี้เวทีในระดบัภูมิภาคและในระดบัประเทศเพ่ือแสดงความสามารถในการนาํเสนอการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ดว้ยการแสดง Science Show 

3. เพ่ือพฒันาความสามารถในการทาํงานเป็นทีมตลอดจนการแสดงออกอยา่งเหมาะสม
ของเดก็ไทย 

รายละเอียดการประกวด 

 1. หัวข้อการประกวด   
“ มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์ ” 

 2. การประกวดระดับภูมิภาค เป็นการประกวดในแต่ละภูมิภาคเพ่ือคดัเลือกทีมท่ีดี
ท่ีสุดของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 2 จาํนวน 1 ทีม และของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 จาํนวน 1 ทีม เพ่ือ
เขา้ประกวดระดบัประเทศ  การประกวดระดบัภูมิภาคดาํเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีเป็นศูนยจ์ดักิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับเยาวชน มีดงัน้ี  

ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
 ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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 ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และ 
องคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 

3. การประกวดระดับประเทศ เป็นการประกวดระหว่างทีมท่ีชนะเลิศมาจากระดบั
ภูมิภาคทั้ง 2 ช่วงชั้น ดาํเนินการโดยศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ทอ้งฟ้าจาํลองกรุงเทพ 
สาํนกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั (สาํนกังาน กศน.) ใน
หวัขอ้ “มหัศจรรย์วทิยาศาสตร์” 

เงินรางวัล  

รางวัลระดับภูมิภาค ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี  
ระดับช่วงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 2  เงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย เกียรติบตัร ไม่เกิน 5 รางวลั 
ระดับช่วงช้ันท่ี 3 (มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 4,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 2  เงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  เงินรางวลั 2,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย  เกียรติบตัร ไม่เกิน 5 รางวลั 

รางวัลระดับประเทศ  ไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 
ระดับช่วงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 2  เงินรางวลั 4,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  เงินรางวลั 3,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย  3 รางวลัๆ ละ 2,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  63 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน  

ระดับช่วงช้ันท่ี 3 (มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3)  
รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั       10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 2  เงินรางวลั 8,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวลัท่ี 3  เงินรางวลั 5,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวลัชมเชย  3 รางวลัๆ ละ 2,000 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบตัร 

การสมัครและเง่ือนไขผูกพัน  
1. การสมคัร 

(1) ตอ้งสมคัรในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผูบ้ริหาร 
(2) โรงเรียนท่ีสมคัรตอ้งส่งขอ้มูลตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

ก.  คลิปวิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนกัเรียนผูส้มคัร 
ในรูปแบบไฟล์ mp4 ซ่ึงในส่วนของคลิปวิดีโอนั้นตอ้งมีลกัษณะเป็น
การถ่ายทาํแบบต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมตน้การแสดงจนถึงจบการแสดงโดย
ไม่มีตดัต่อใด ๆ โดยบนัทึกคลิปและส่งทางอีเมล ์(ตามประกาศของแต่
ละศูนยภ์าค) หรืออพัโหลดบน YOUTUBE พร้อมส่งลิงกม์ายงัศูนยภู์มิภาค 

ข.  เคา้โครงการนาํเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในรูปแบบ
ไฟล ์pdf ทางอีเมล (ตามประกาศของแต่ละศูนยภู์มิภาค) 

(3) สมคัรทางระบบออนไลน์ท่ี www.scisoc.or.th/sciweek ไปยงัศูนยภ์ูมิภาคท่ี
ครอบคลุมจงัหวดัของโรงเรียนท่ีสมคัร  

2. การประกวด 
(1) ระดบัช่วงชั้นท่ี 2 ผูแ้สดงตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 4-6 ของโรงเรียนท่ีส่งเขา้ประกวด 
(2) ระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ผูแ้สดงตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 ของโรงเรียนท่ีส่งเขา้ประกวด  
3. ในแต่ละช่วงชั้นสามารถส่งประกวดไดโ้รงเรียนละ 1 ทีม 
4. ในแต่ละทีมมีผูแ้สดงทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเด่ียว (ชายหรือหญิง

ลว้น) ทีมผสม ชาย-หญิง และแต่ละช่วงชั้นสามารถคละชั้นเรียนได ้
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 5. แต่ละทีมมีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดไ้ม่เกิน 2 คน 
6. ทีมท่ีเขา้ประกวด ตอ้งแต่งกายเหมาะสม โดยใชเ้คร่ืองแบบหรือชุดพละศึกษาของ

โรงเรียนเป็นพ้ืนฐาน หากมีการตกแต่งเพ่ิมเติมตอ้งเป็นไปโดยประหยดั 
7. ผูแ้สดงตอ้งคาํนึงถึงความปลอดภยัของตนเอง ผูช้มและสถานท่ีในการจดัแสดงดว้ย 
8. ทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคทั้ ง 2 ช่วงชั้ น จะต้องเข้าประกวด

ระดับประเทศท่ีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 โดยส่งคลิป
วิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเค้าโครงการนําเสนอการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อประกวดในระดับประเทศอีกคร้ัง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ ์สนบัสนุนค่าเดินทาง ศูนยวิ์ทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาจดัเตรียมท่ี
พกัให้นกัเรียนทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษารวมทั้งพนกังานขบัรถอีกทีมละ
ไม่เกิน 3 คน 

เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป  
1. เป็นการแสดงดว้ยการทดลองท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เป็นการแสดงท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. การใชภ้าษาตอ้งใชค้าํสุภาพเหมาะสมในการนาํเสนอไม่ใชถ้อ้ยคาํท่ีก่อให้เกิดความ 

หมายกาํกวม หรือคาํท่ีแสดงถึงการไม่ใหเ้กียรติผูอ่ื้น 
4. เกณฑก์ารใหค้ะแนน (100) คะแนน 

(1) ความถูกตอ้งเชิงวิทยาศาสตร์  60  คะแนน  ประกอบดว้ย  
 - การนาํเสนอหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้งชดัเจน  20  คะแนน 
- การใชส่ื้อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม
และปลอดภยั  15  คะแนน 

 - การตั้งประเดน็ของคาํถามและการใหค้าํตอบไดช้ดัเจน  10  คะแนน 
 - ความสาํเร็จของการแสดง  15  คะแนน 

 (2) การแสดง  35  คะแนน  ประกอบดว้ย 
- มีกระบวนการแสดงท่ีสร้างจุดสนใจ สนุก ต่ืนเตน้ มีความหมาย และ
การมีส่วนร่วมของผูช้ม  15  คะแนน 
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- ความต่อเน่ืองและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง และจงัหวะในการ
นาํเสนอของแต่ละบุคคลในทีม  15  คะแนน  

 - การใชภ้าษา สุภาพ ถูกตอ้งและเหมาะสม  5  คะแนน 
(3) เวลาในการแสดง 15 นาที  5  คะแนน   

5. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  

หมายเหตุ เกณฑ์การหักคะแนนในเวลาการแสดง 

แสดงเกินเวลา 15 นาที แสดงจบก่อนเวลา 15 นาที หักคะแนน 
เกิน 2  นาที จบก่อน 2 นาที 1 
เกิน 3-4 นาที จบก่อน 3-4 นาที 2 
เกิน 5-6 นาที จบก่อน 5-6 นาที 3 
เกิน 7-8 นาที จบก่อน 7-8 นาที 4 

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

***************************** 
 ระดบั        ช่วงชั้นท่ี 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6)  ช่วงชั้นท่ี 3 (มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
1.  รายละเอียดสถานศึกษา 

  ช่ือสถานศึกษา ...................................................................................................... สังกดั .........................  
  ท่ีอยู ่....................................................................... ตาํบล/แขวง ............................................................... 
  อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั .......................................... รหสัไปรษณีย ์.................... 
  โทรศพัท ์..................................................................โทรสาร ................................................................... 
2.  ขอ้มูลนกัเรียนผูส้มคัร 

  2.1 ช่ือ – สกุล ....................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มธัยมศึกษาปีท่ี........................ 
  โทรศพัท ์.................................................. E-mail .................................................................................... 
  2.2 ช่ือ – สกุล ....................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มธัยมศึกษาปีท่ี........................ 
  โทรศพัท ์.................................................. E-mail .................................................................................... 
  2.3 ช่ือ – สกุล ....................................................................................วนั-เดือน-ปี เกิด.............................. 
  เลขท่ีบตัรประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มธัยมศึกษาปีท่ี........................ 
  โทรศพัท ์.................................................. E-mail .................................................................................... 
3.  อาจารยท่ี์ปรึกษา  

  3.1 ช่ือ-สกุล ............................................. โทรศพัท ์....................... E-mail ............................................. 
  3.2 ช่ือ-สกุล ............................................. โทรศพัท ์....................... E-mail ............................................. 
4. คาํรับรองจากผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ขา้พเจา้............................................................................ยินดีสนบัสนุนและอนุญาตให้นกัเรียน
และอาจารยท่ี์ปรึกษาขา้งตน้ เขา้ร่วมกิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดบั
ภูมิภาค และเขา้ประกวดระดบัประเทศหากไดรั้บคดัเลือก 
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวงั 
สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี  
               ลงช่ือผูส้มคัร    1..........................................................................                        
         (..........................................................................) ตวับรรจง 
         2..........................................................................          
         (..........................................................................) ตวับรรจง 
         3..........................................................................                       
         (..........................................................................) ตวับรรจง 
             ลงนามอาจารยท่ี์ปรึกษา     ............................................................................ 
        (..........................................................................) ตวับรรจง 
              ลงนามผูบ้ริหารสถานศึกษา     ............................................................................ 
          พร้อมตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี)    (..........................................................................) ตวับรรจง 
               วนัท่ี ……. เดือน .………….. พ.ศ………..… 
หมายเหตุ  1. ใบสมคัรสามารถสาํเนาเพิ่มเติมได ้
 2. หากเปล่ียนตวัผูแ้สดงกรุณาแจง้ก่อนเร่ิมการแสดง 
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แบบฟอร์มเค้าโครงการนำเสนอการแสดง Science Show 

***************************** 
 โรงเรียน ............................................................................................................................
 อาํเภอ ............................................................... จงัหวดั ................................................... 

1. ช่ือเร่ืองลาํดบัท่ี 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

2. วตัถุประสงค/์แนวคิด 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

3. หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

4. ขั้นตอนการแสดง 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

5. การเช่ือมโยงกบัชีวิตประจาํวนั 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  

6. วสัดุและอปุกรณ์ประกอบการแสดง 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
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การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจ ี 

ประจำปี 2565 

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

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

 ตามท่ีสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ไดริ้เร่ิมกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มา และไดมี้การจดัประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์- 
มูลนิธิเอสซีจี เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากนกัเรียน ครู/อาจารย ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
อยา่งกวา้งขวาง โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดงัน้ี 

1. เพ่ือกระตุน้และปลูกฝังให้เยาวชนไทยศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานดา้นวิทยาศาสตร์ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์ 

2. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ยาวชน สืบเสาะหาความรู้ดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จักการนําเสนอผลงานของตนและกลุ่มผูร่้วมงานทั้ งใน

รูปแบบของเอกสารรายงาน การจดัแสดงนิทรรศการและการนาํเสนอดว้ยวาจา 
4. เพ่ือเปิดโอกาสใหค้รู นกัเรียน และบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์ 

รุ่นเยาว ์ไดพ้บปะแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 
5. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

ข้อกําหนดเก่ียวกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจ  ี

1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-ม.3)   
 ชุมนุมท่ีมีสิทธ์ิส่งเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวท่ี์มีสมาชิก
ชุมนุมเป็นนักเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งน้ีผูแ้ทนชุมนุมท่ีจะ
เสนอดว้ยวาจาจะตอ้งเป็นสมาชิกของชุมนุมท่ีเขา้ประกวด และอยู่ในช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1 – ม.3)  
ในปีการศึกษาปัจจุบนั  
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2. กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี 

ระยะเวลา กิจกรรม 
7  มิถุนายน  2565 ประชุมช้ีแจงแนวทางการจดักิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ออนไลน์ (ZOOM)  
ผูท่ี้ทาํการลงทะเบียนผา่น QR CODE แลว้ สมาคมจะส่งลิงกก์าร
ประชุมใหท้างอีเมล 

21 มิถุนายน 2565 หมดเขตการส่งใบสมคัรและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 7 เล่ม 
ทางไปรษณีย ์(โดยพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย)์ พร้อมไฟล์
รายงานกิจกรรมชุมนุมในรูปแบบ .pdf ส่งทาง E-mail : 
contact@scisoc.or.th เพ่ือคดัเลือกเบ้ืองตน้ 

25 กรกฎาคม 2565 แจง้ผลการคดัเลือกเบ้ืองตน้ทางเวบ็ไซตข์องสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ www.scisoc.or.th 

18 – 20 สิงหาคม 2565 - การจดัแสดงผลงานและนาํเสนอผลงานของชุมนุมฯ ท่ีผา่นการ
คดัเลือกเบ้ืองตน้ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565  
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี 
- ประกาศผลการตดัสินและมอบรางวลั 

3. หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด 

 แต่ละชุมนุมตอ้งทาํกิจกรรมตามหนงัสือ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่น
เยาว์ ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2554” ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถมัภ ์และเลือก*กิจกรรมเด่นซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้รับการพัฒนาต่อยอดจากกิจกรรม
ต่าง  ๆในชุมนุม โดยมีการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
เด่นควรเป็นกิจกรรมท่ีสมาชิกร่วมกันทําในชุมนุม โดยมีเกณฑก์ารส่งเขา้ประกวด ดงัน้ี 

1) แต่ละโรงเรียนสามารถสมคัรไดม้ากกว่า 1 ชุมนุม แต่ตอ้งไม่ซํ้ าชุมนุมกนัโดย
จะตอ้งดาํเนินการตามกาํหนดเวลาและเกณฑก์ารจดัทาํนิทรรศการและเอกสารรายงาน
อยา่งเคร่งครัด 

2) ผูแ้ทนแต่ละชุมนุมท่ีส่งเขา้ประกวด ประกอบดว้ย นกัเรียนท่ีเป็นสมาชิกในชุมนุม
นั้น ๆ 3 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน 
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3) นกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะตอ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมเด่นท่ี
นาํเสนอ  

4) นกัเรียนท่ีเป็นผูแ้ทนชุมนุมสามารถประกวดไดเ้พียง 1 ชุมนุม เท่านั้น และตอ้ง
กาํลงัศึกษาอยูไ่ม่เกินชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในปีการศึกษาปัจจุบนั 

5) อาจารย ์1 ท่าน สามารถเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษากิจกรรมชุมนุมไดม้ากกวา่ 1 ชุมนุม 
6) โรงเรียนท่ีประสงคจ์ะสมคัรเขา้ประกวดตอ้งส่ง 

(1) ใบสมคัรพร้อมรายงาน (ดงัรายละเอียดรูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 
ท่ีแนบ) จํานวน 7 เล่ม  และสแกนไฟล์รายงานในรูปแบบ .pdf ส่งทาง E-mail : 
contact@scisoc.or.th 

(2) บทคดัยอ่กิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หนา้ A4 ตวัอกัษร Angsana New 14 point 
7) หมดเขตรับสมัครวนัท่ี 21 มิถุนายน 2565 โดยพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์

4. การคัดเลือก 
การคดัเลือกชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์ มีการดาํเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1   คดัเลือกจากเอกสารรายงานท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 3 และตาม
รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ดงัเอกสารแนบ 

ขั้นตอนท่ี 2   การนาํเสนอผลงานทั้งนิทรรศการและการนาํเสนอดว้ยวาจา จะตอ้งนาํ
ผลงานมาจดันิทรรศการและนาํเสนอดว้ยวาจา ณ สถานท่ีจดัการประกวด 

** หมายเหตุ  หากสถานการณ์ยงัมีการเฝ้าระวงัการระบาดของเช้ือโรคไวรัส  COVID – 19  
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ  ขอเปล่ียนรูปแบบการจดังานเป็น ระบบ online 

-  ชุมนุมท่ีผ่านการคดัเลือกในขั้นตอนท่ี 1 จะตอ้งส่งคลิปวิดีโอการนําเสนอ
ผลงานกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ซ่ึงเป็นเน้ือหาเก่ียวกับโครงการกิจกรรม
ชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์

- และนาํเสนอคลิปวิดีโอแนวคิดในหัวขอ้ “เรียนรู้ อยู่กบัโควิด ดว้ยวิทยาศาสตร์” 
ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะนาํมาใชใ้นอนาคต เช่น 
การถอดบทเรียนต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนนาํมาใชใ้นโรงเรียนตลอด 1 ปี  การประยกุต์ใชภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินแกไ้ขปัญหาโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  ชีวิตวิถีใหม่ดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นตน้ ใหก้บัสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ   
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- นาํเสนอและตอบขอ้ซักถามจากคณะกรรมการฯ ออนไลน์ผ่าน zoom   (วนั เวลา
จะแจง้ใหท้ราบอีกคร้ัง)  

ทั้งน้ีผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

5. การตัดสินและรางวัล 
 การตดัสินและรางวลัแบ่งเป็น 2 ประเภท 

ประเภทท่ีหน่ึง การตัดสินจากคณะกรรมการ  เป็นการตดัสินจากคณะกรรมการ 
เพ่ือให้รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแต่ละสาขา (สาขาชีวภาพ 
และสาขากายภาพ) 

รางวัลพิเศษ ภาพรวมการทํากิจกรรมชุมนุม สาขาชีวภาพและสาขากายภาพ 
(พจิารณาจากรายงานและการนําเสนอนิทรรศการ)  

ประเภทท่ีสอง การตัดสินจากผู้ เข้าประกวด  เป็นการตดัสินจากนักเรียนท่ีเขา้
ประกวดโดยนกัเรียนทุกคนท่ีเขา้ประกวดเป็นผูใ้ห้คะแนนชุมนุมของโรงเรียนต่างๆ ยกเวน้
ชุมนุมท่ีมาจากโรงเรียนของตนเอง ผลจากคะแนนนิยมท่ีมากท่ีสุดในการจดันิทรรศการจะ
ไดรั้บรางวลัขวญัใจ ประเภทนิทรรศการ จํานวน  1  รางวลั  
หมายเหตุ  

1. จาํนวนรางวลัและประเภทรางวลั ในขอ้ 5 อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ และการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

2. โรงเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกและเขา้ร่วมประกวดจะไดรั้บเกียรติบตัร     

6. งบประมาณ 
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ มูลนิธิเอสซีจี สนบัสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานจดัประกวดกิจกรรมฯ เงินรางวลั โล่ และเกียรติบตัร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 คณะกรรมการเป็นผูต้ดัสินโดยพิจารณาจากเกณฑ ์

 1) เอกสารรายงาน   30  คะแนน 
 2) นิทรรศการ หรือคลิปวิดีโอ 40 คะแนน   
 3) การนาํเสนอดว้ยวาจา  30  คะแนน  
 รวม                 100   คะแนน 
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 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1)  เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ให้จดัทาํเอกสารรายงานตามรูปแบบเอกสารรายงาน

กิจกรรมชุมนุมฯท่ีแนบ   การให้คะแนนจะพิจารณาความถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์กาํหนด มีการ
ส่ือถึงการสืบเสาะหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความถูกต้องทางวิชาการ การ
ใช้ภาษา การส่ือความหมาย  รูปแบบและการนําเสนอท่ีน่าสนใจ  และมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2)  นิทรรศการ (40 คะแนน)  โดยพจิารณาจาก 
2.1 ความถูกต้องตามเกณฑ์ขนาดของพื้นท่ีจัดแสดงนิทรรศการ ซ่ึงมีขนาด

ความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 180 เซนติเมตรจากพื้น 
โดยอาจจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบอ่ืน ไๆด้นอกจากแผงนิทรรศการ และควร
แสดง ช่ือโรงเรียน ช่ือชุมนุมให้เห็นชัดเจน  หากมีอุปกรณ์ท่ีตอ้งตั้งแสดง ไม่ควรวาง
ยืน่ออกมานอกพื้นท่ีท่ีกาํหนด ถา้เกินจะถูกตดัคะแนน 
2.2 วธีิการนําเสนอท่ีน่าสนใจและถูกต้องทางวชิาการ รวมทั้งการตอบขอ้ซกัถาม 
2.3 เน้ือหาของนิทรรศการควรแสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกิดขึ้นในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น สามารถ 
แสดงตัวอย่างผลงานในรูปแบบแฟ้มสะสมงานเพิม่เติมจากนิทรรศการบนบอร์ด 

หมายเหตุ  นักเรียนจะต้องอยู่ประจําสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการชุมนุมของตนเอง
ตลอดเวลาท่ีจัดงาน และในวันท่ีมีการนําเสนอด้วยวาจาจะต้องมีนักเรียน
ประจํานิทรรศการ 1 คน 

กรณีท่ีจัดการแข่งขันระบบ  online 
 ** กรณีคลิปวิดีโอ ขอให้คาํนึงถึงการนําเสนอท่ีน่าสนใจและถูกต้องทาง

วิชาการ แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ท่ีเกิดข้ึนในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น โดยไม่จาํเป็นตอ้ง
จดัแสดงในรูปแบบนิทรรศการ 

3)  การนําเสนอด้วยวาจา (30 คะแนน)  ให้นําเสนอเฉพาะกิจกรรมเด่น ชุมนุมละไม่
เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถามอีก 5 นาที ทั้งน้ีทางสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจดัเตรียม
คอมพิวเตอร์ และ LCD ไวใ้ห ้และถา้ตอ้งใชอุ้ปกรณ์โสตอ่ืนใหจ้ดัเตรียมไปเอง แต่ตอ้งไม่
เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ท่ีจดัไวใ้ห้และไม่รบกวนผูอ่ื้นขณะติดตั้ง การให้คะแนนจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของส่ือท่ีใช้ การนาํเสนอและตอบคาํถามท่ีแสดงถึงความเขา้ใจใน
กิจกรรมท่ีทาํ 
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  การนําเสนอด้วยวาจาจะจดัในลกัษณะการสัมมนาวิชาการท่ีมีการซักถามจาก
นกัเรียนท่ีเขา้ประกวดดว้ย  เพ่ือเป็นการฝึกการซกัถามอยา่งสร้างสรรค ์

  ในการนาํเสนอ อาจจะให้นกัเรียนเพียง 1 คน เป็นผูน้าํเสนอก็ไดเ้พ่ือความกระชบั 
โดยมีนกัเรียนอีก 1 คน เป็นผูช่้วย ทั้งน้ีสุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่วนในเร่ืองการตอบ
คาํถามนกัเรียนทั้งสองตอ้งสามารถตอบไดท้ั้งคู่ 

 

 

***************************** 
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รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี 

(ส่งพร้อมใบสมคัร ชุมนุมละ 7 เล่ม และสแกนไฟลร์ายงานในรูปแบบ pdf  
ส่งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th ภายใน 21 มิถุนายน 2565) 

ข้อกําหนดในการจัดทํารายงาน 
 1. ในรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีส่งเขา้ประกวดจะตอ้งมีความยาวรายงานไม่เกิน

จาํนวนหนา้ตามท่ีกาํหนด   
 2. ใชก้ระดาษ A4 ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 14 point       
 3. ในรายงานตอ้งระบุอยา่งชดัเจนว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมเด่น 

รายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ท่ีส่งเข้าประกวดกําหนดให้มีรูปแบบ ดงัน้ี 

รูปแบบ ส่วนประกอบ คาํอธิบาย 

ปกหนา้ 
1. ช่ือกิจกรรมชุมนุม 
2. ช่ือเร่ืองกิจกรรมเด่น 
3. ผูจ้ดัทาํ  
4. อาจารยท่ี์ปรึกษา 
5. ช่ือโรงเรียนและท่ีตั้ง 

 
 
- นกัเรียน  3 คน 
- อาจารยท่ี์ปรึกษา  1  คน 
- ระบุอาํเภอ/เขต จงัหวดั และหมายเลขโทรศพัท ์โทรสาร 

หน้าท่ี 1 คาํนาํ  
หน้าท่ี 2 กิตติกรรมประกาศ  
หน้าท่ี 3 สารบญั  

หน้าท่ี 4-5 ใบกิจกรรมของนกัเรียนตาม
รูปแบบของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
( ดูตวัอยา่งใบกิจกรรมจาก 
www.scisoc.or.th ) 

- ใบกิจกรรมของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมานาํเสนอกิจกรรม
ชุมนุมฯ ควรสอดคลอ้งกบัแฟ้มงานของนกัเรียนท่ีนาํมา
แสดงในนิทรรศการ และมีลายเซ็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา
ทุกกิจกรรม  

หน้าท่ี 6 ปฏิทินปฏิบติังานรายภาค
การศึกษาหรือรายปี 

 - แสดงใหเ้ห็นถึงการปฏิบติักิจกรรมชุมนุมฯใน
โรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง 
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หน้าท่ี 7 
 เป็นต้นไป 
(ไม่เกิน 10 
หน้า) 

เน้ือหาเรียงลาํดบัดงัน้ี 
- กิจกรรมในภาพรวม (4-5 หนา้) 
- กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม 

 
- ใหส้รุปการทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ โดยยอ่ 
- เน้ือหาของกิจกรรมเด่นควรแสดงถึงความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ การสืบเสาะหาความรู้ และความเช่ือมโยงกับ
องค์ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ 

หน้าถดัไป ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการทาํ
กิจกรรมชุมนุมฯ 

- ใหคุ้ณครูคดัเลือกเรียงความท่ีนกัเรียนในชุมนุม
สะทอ้นส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้จากการทาํกิจกรรมชุมนุม
จาํนวน 3 คน นาํมาใส่ในรายงาน 

หน้าถดัไป 1. เอกสารอา้งอิง 
2. รายช่ือสมาชิกของชุมนุม 
3. ภาคผนวก (ไม่เกิน 5 หนา้) 
4. สาํเนาใบสมคัร 

- ใชว้ิธีการอา้งอิง  ดงัน้ี 
ช่ือผูแ้ต่ง. ปีท่ีพิมพ.์ ช่ือเร่ืองหรือช่ือหนงัสือ. สาํนกัพิมพ.์   
ตวัอยา่ง    
       คณะบุคคลนายแพทยบุ์ญส่ง เลขะกุล. 2550.     
       คู่มือดูนก หมอบุญส่ง  เลขะกลุ “นกเมืองไทย”.  
       บริษทัด่านสุธาการพิมพ ์จาํกดั.   
- ส่วนสาํคญัของเน้ือหาไม่ควรใส่ไวใ้นภาคผนวก 

หมายเหตุ เอกสารรายงานท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดจะไม่ไดรั้บการคดัเลือก ในขั้นตอนแรก 
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ใบสมัคร 
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซจีี ประจำปี 2565 

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

1.  กิจกรรมท่ีส่งเขา้ประกวด คือ กิจกรรมชุมนุม ............................................................................... 
2.  ช่ือเร่ืองกิจกรรมเด่น คือ................................................................................................................. 
3.  ช่ือนกัเรียน   

  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.  ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา (คาํนาํหนา้ช่ือ) ............................................................................................. 
  โทรศพัท/์มือถือ ............................. LINE ID ............................. E-mail .................................... 
5.  โรงเรียน ....................................................................................................................................... 

  ท่ีอยูโ่รงเรียน ................................................................................................................................ 
  รหสัไปรษณีย ์..................... โทรศพัท ์………….....…..…..... โทรสาร ……….........…….....… 

โรงเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา และ นักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทราบถึง
หลกัเกณฑใ์นการแข่งขนัคร้ังน้ีแลว้ ยินดีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งักล่าวทุกประการและยอมรับผล
การตดัสินของคณะกรรมการโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
 เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อเป็นการป้องกันและ
เฝ้าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักเรียนท่ีประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตาม
คาํแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีเง่ือนไขทุกกรณี 
                        ลงช่ือ ………………………………………… อาจารยท่ี์ปรึกษา 
                        (…………………………………………) 
               ลงช่ือ …………………………………………. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                         (…………………………………………) 
                                           วนัท่ี ......... เดือน ................ พ.ศ. ........... 
                  ตราประทบัสถานศึกษา (ถา้มี) 
หมายเหตุ    -  ใบสมคัรน้ี ใชส้าํเนาได ้

-  ส่งใบสมคัร 2 ส่วน สาํหรับ 1 ชุมนุม (ปะหนา้ส่งรูปเล่ม 1 ใบ สาํเนาใส่หนา้สุดทา้ยรูปเล่มๆละ 1 ใบ) 
-  หมดเขตรับสมคัรวนัท่ี  21 มิถุนายน 2565  โดยจะพิจารณาจากตราประทบัไปรษณีย ์ 

 
 
 
 

ท่ีอยู่จัดส่งรูปเล่มรายงานจํานวน 7 เล่ม (ไฟล์สแกนรายงานรูปแบบ .pdf ส่งมาท่ี E-mail : contact@scisoc.or .th)   
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ถนนพญาไท  เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ  10330 
  (ส่งรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวทิยาศาสตร์รุ่นเยาว์)  
 โทรศพัท ์02-252-7987, 02-218-5245  โทรสาร 02-252-4516    

***  สาํหรับโรงเรียนท่ียงัไม่มีการจดัตั้งชุมนุมนกัวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว ์และสนใจจะจดัตั้ง ขอใหส่้งช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
และหมายเลขโทรสารในการติดตอ่เพือ่เป็นฐานขอ้มูล  ส่งมาท่ี E-mail : contact@scisoc.or.th
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การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตรอ์าชีวศึกษา  
ประจำปีพุทธศักราช 2565   

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

1. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของ

สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านวิชาการและ
กิจกรรมการพฒันาการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนําความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยแีละวิศวกรรมศาสตร์ (STEM Education) ไปประยกุตใ์ช้
ในชีวิตประจาํวนัในงานอาชีพ และเพ่ือกระตุ้นให้ครูและนักเรียน นักศึกษาสถานศึกษา
อาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนได้เห็นความสําคัญของการเรียน
วิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน   
 ดงันั้นสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดร่้วมมือกบัสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ดว้ยการสนบัสนุนของบริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) 
จาํกดั (มหาชน) จดัให้มีโครงการส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของ
ผูเ้รียนอาชีวศึกษาภายใตก้ารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาระดบัภาค ประจาํปี
พุทธศกัราช 2565 ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) รวมทั้งระดบัชาติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจาํปี พ.ศ. 2565 และเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถของ
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนัจะนําไปสู่การพฒันา
ประเทศอยา่งย ัง่ยืน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
1. กระทรวงศึกษาธิการ 

     2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
 3. บริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน 
   4. สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

3. วัตถุประสงค์  
1. เสริมสร้างเยาวชนอาชีวศึกษาให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ โดยอาศยัความรู้ดา้น

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะทางวิชาชีพ เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติ คิดค้น 
สร้างสรรคโ์ครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีแปลกใหม่ 



สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  79 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน  

2. ส่งเสริมให้เยาวชนอาชีวศึกษา ไดเ้กิดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ และ
สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความรับผิดชอบ กลา้คิด กลา้ปฏิบติัอยา่งมีเหตุผลและได้
อย่างกวา้งขวาง ภายใตเ้วทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดบัภาค 5 
ภาค และระดบัชาติ 

3. เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ดา้นร่วมมือกบัหน่วยงาน สมาคม หรือภาคเอกชน ในการ
ขบัเคล่ือนดา้นวิทยาศาสตร์ใหก้บัผูเ้รียนอาชีวศึกษา 

4. ส่งเสริมและพฒันาต่อยอดโครงงานวิยาศาสตร์ให้สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง
อยา่งมีคุณภาพ 

5. ส่งเสริมให้ นกัเรียน นกัศึกษา พฒันาสร้างสรรคโ์ครงงานภายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้เกิดความก้าวหน้า โดยสามารถนาํไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ความเป็นอยูท่ี่ดีของสงัคมส่วนรวมและประเทศชาติ 

6. ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือบูรณาการทรัพยากรท่ีอยู่ในท้องถ่ินนํามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นกัเรียนและนกัศึกษา ใน
สถานศึกษาสงักดั สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 คน 

2. สถานศึกษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

874 แห่ง 
(รัฐ 429 /เอกชน 445) 

5. ตัวชี้วัดโครงการ 

ช่ือตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
1. จาํนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ นาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาความเป็นอยูแ่ละอาชีพของชุมชนและสังคมโดยรวม 

2 โครงงาน 
 

2. จาํนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ท่ีส่งเขา้ร่วมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบัภาค และ ระดบัชาติ 

ไม่นอ้ยกวา่ 100 ผลงาน 
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3. จาํนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)   ท่ีส่งเขา้ร่วมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบัภาค และ ระดบัชาติ 

ไม่นอ้ยกวา่ 100 ผลงาน 

4. นกัเรียน และนกัศึกษา (ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)) ครู
และบุคลากร ท่ีเขา้ร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัอาชีวศึกษาจงัหวดั ระดบัภาค และระดบัชาติ 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 คน 

6. ตัวชี้วัดงบประมาณ 

ช่ือตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
1. จาํนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ นาํไปประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาความเป็นอยูแ่ละอาชีพของชุมชนและสังคมโดยรวม 

ไม่นอ้ยกวา่ 2 
โครงงาน 

2. จาํนวนกาํลงัคนท่ีไดรั้บการพฒันายกระดบัศกัยภาพทาง
วิชาชีพ 

ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 คน 

7. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรมหลัก วนัเวลาสถานท่ี 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา ระดบัภาค (5 ภาค) 
ประจาํปีพทุธศกัราช 2565 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)     
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

วนัท่ี 1 – 17 กรกฎาคม 2565 
- ภาคเหนือ   ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
- ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ             
   สถานศึกษาภาครัฐ 
- ภาคกลาง ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
- ภาคใต ้ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
-ภาคตะวนัออก และ กทม. ณ  
  สถานศึกษาภาครัฐ 
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2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัชาติ ประจาํปี
พทุธศกัราช 2565 
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.)     
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ระหวา่งวนัท่ี 16 - 17 สิงหาคม 2565 
ภายในงานมหกรรมสปัดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2565 

8. แหล่งงบประมาณ 

ขอรับการสนบัสนุนจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
และ บริษทัเอสโซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั มหาชน ประกอบดว้ย  
   1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)   
                 จาํนวน  351,000 บาท 
   2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)    
       จาํนวน  449,000 บาท 

รายการค่าใช้จ่าย ระดับ ปวช. จํานวนเงิน 
ค่าอาหารกลางวนันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประกวดระดบัประเทศ 
(20 โครงงาน x 2 วนั x 3 คน x 150 บาท) 

18,000 บาท 

ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ของคณะกรรมการระดบัประเทศ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ระดบัภาค (2 วนั) 
(10 คน x 2,000 x 5 ภาค) 

100,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ระดบัภาค (2 วนั) 
(10 คน x 3,000 บาท) 

30,000 บาท 

ค่าโล่และเกียรติบตัร ระดบัประเทศ 30,000 บาท 
ค่าวสัดุ  10,000 บาท 
ป้ายเงินรางวลั 3,000 บาท 
กิจกรรมต่อยอดสู่ชุมชน 150,000 บาท 

รวมท้ังส้ิน 351,000 บาท 
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รายการค่าใช้จ่าย ระดับ ปวส. จํานวนเงิน 
ค่าอาหารกลางวนันกัเรียนท่ีเขา้ร่วมประกวดระดบัประเทศ 
(20 โครงงาน x 2 วนั x 3 คน x 150 บาท) 

18,000 บาท 

ค่าอาหารกลางวนั อาหารว่างเคร่ืองด่ืม ของคณะกรรมการระดบัประเทศ 10,000 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ระดบัภาค (2 วนั) 
(10 คน x 2,000 x 5 ภาค) 

100,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการตดัสิน ระดบัภาค (2 วนั) 
(10 คน x 3,000 บาท) 

30,000 บาท 

ค่าโล่และเกียรติบตัร ระดบัประเทศ 30,000 บาท 
ป้ายเงินรางวลั 3,000 บาท 
ค่าจดัทาํรูปเล่มโครงงาวิทยาศาสตร์ ปวช. และ ปวส. 108,000 บาท 
กิจกรรมต่อยอดสู่ชุมชน 150,000 บาท 

รวมท้ังส้ิน 449,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ 

สาํนกั/ศูนย/์หน่วย   สาํนกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา    
1. ช่ือ - นามสกุล ผูป้ระสาน   นายสมภพ  สมประสงค ์    
ตาํแหน่ง วิศวกรชาํนาญการพิเศษ   เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 08 1850 7272                        
2. ช่ือ - นามสกุล ผูป้ระสาน นายนพดล  จนัทร์หอม     
ตาํแหน่ง  พนกังานบริหารทัว่ไป (ดา้นสารสนเทศ)     
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 08 9704 0698       

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ยกระดบัและพฒันาอาชีวศึกษามิติใหม่ จากการส่งเสริมใหมี้การการวิจยัพฒันา
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
2. นกัเรียน นกัศึกษา มีเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชีวศึกษา 
3. นกัเรียน นกัศึกษา ไดแ้รงจูงใจในการประดิษฐคิ์ดคน้และสร้างสรรคโ์ครงงาน

วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
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4. โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ไดรั้บการเผยแพร่เพ่ือใชห้รือถ่ายทอด
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมากข้ึน 

5. ไดท้รัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา 

6. เครือข่ายความร่วมมือท่ีเขม้แขง็จากหน่วยงาน สมาคม และภาคเอกชน 

11. การประเมินผลการดำเนินงาน 

1. ประเมินผลจากการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดบัภาค และ
ระดบัชาติ 
2. ประเมินผลจากลงพ้ืนท่ี   
3. สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 

แผนการดำเนินงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี
พุทธศักราช 2565 

กิจกรรม วนัเดือนปี ผู้รับผดิชอบ 
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์อาชีวศึกษา 
ประจําปีพุทธศักราช 2565 
    - ปรับปรุงกติกา ช้ีแจงกติกา ระเบียบ และแนวทาง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจาํปี
พทุธศกัราช 2565  
    - แนวทางการบริหารงบประมาณ  
    - การแต่งตั้งคณะทาํงาน 
    - กาํหนดวนัเวลา สถานท่ีจดัการประกวดฯ 5 ภาค 

15-31  
พฤษภาคม  
2565 

สวพ. *๑ 
ศสพ. ภาค *๒ 

2. ประสานงานและประชาสัมพนัธ์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    - แจง้ ศสพ. ภาค เร่ืองแนวทางการดาํเนินงาน การ
ประกวดฯ  
    - แจง้ อศจ. เร่ือง แนวทางการดาํเนินงานการ
ประกวดฯ 
    - แจง้สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่ง
โครงงานเขา้ประกวด 

25 พฤษภาคม 
- 

10 มิถุนายน 
 2565 

สวพ. *๑ 
ศสพ. ภาค *๒ 
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3. การประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับ อศจ. 
  - อศจ. ส่งแผนการประกวดให ้ศสพ. ภาค 
  - สถานศึกษาส่งแบบขอ้เสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ให ้อศจ. 
  - จดัประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบั อศจ. 
  - อศจ. รวบรวมขอ้มูลและผลการประกวดให ้ศสพ. ภาค 

10 - 30  
มิถุนายน 
2565 

สถานศึกษา  
อศจ. *๓ 
ศสพ. ภาค 

4. การจัดประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ ระดับภาค 5 ภาค 
  - ภาคเหนือ ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
  - ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
  - ภาคกลาง ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
  - ภาคใต ้ณ สถานศึกษาภาครัฐ 
  - ภาคตะวนัออกและกทม. ณ สถานศึกษาภาครัฐ 

1 - 17 
กรกฎาคม 
2565 

 

ศสพ. ภาค *๒ 

5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัชาติ  
  - แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน และคณะกรรมตดัสิน  
  - ประชุมคณะการดาํเนินงาน และคณะกรรมตดัสิน   
  - ดาํเนินการจดัประกวดและจดัแสดงนิทรรศการ  
  - คณะกรรมการตดัสินโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบั    
ปวช. จาํนวน 20 โครงงาน และ ระดบั ปวส. 
จาํนวน 20 โครงงาน 

  - พิธีมอบโล่รางวลัโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดบัชาติ  
    จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ ์ ภายในงานสปัดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจาํปี พ.ศ. 2565 

16 - 17 
สิงหาคม 
2565 

สวพ. *๑ 
ศสพ. ภาค *๒  

*๑ : สาํนกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา (สวพ.) *๒ : ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษา
ภาค (ศสพ.) *๓ : อาชีวศึกษาจงัหวดั (อศจ.) 

***************************** 
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โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565) 
THAILAND INNOVATION AWARDS  

ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

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

1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์  

 นวตักรรม (Innovation) คือความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
ทกัษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรือการจดัการ มาพฒันาและผลิตสินคา้ใหม่ หรือ
กระบวนการผลิตใหม่ หรือบริการใหม่ ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของตลาด ดงันั้นผูท่ี้
สามารถคิดคน้นวตักรรมไดส้าํเร็จกจ็ะกลายเป็นผูมี้ช่ือเสียงหรือรํ่ ารวยข้ึนได ้ประเทศท่ีมีนกั
คิดคน้นวตักรรมจาํนวนมากยอ่มทาํให้มีรายไดเ้ขา้ประเทศมากข้ึนเช่นกนั ประเทศต่างๆ จึง
พยายามส่งเสริมให้เยาวชนของตนพฒันาความสามารถดา้นนวตักรรม เพ่ือความไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน เช่นนิตยสาร Stern ในประเทศเยอรมันได้เร่ิมโครงการ 
“Jugend Forscht” ข้ึนในปี ค.ศ.1965 เพ่ือสนบัสนุนการแข่งขนังานวิจยัและส่ิงประดิษฐ์ของ
เยาวชน ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรี ซ่ึงไดรั้บความสาํเร็จเป็นอยา่งดีและ
ถูกยกย่องเป็นงานประจาํปีท่ีมีเกียรติของประเทศ มีทุนการศึกษาเป็นรางวลัสําหรับผูช้นะ
การแข่งขนั และบางผลงานไดรั้บการสนับสนุนในการจดสิทธิบตัร จากแนวความคิดดงั
ขา้งตน้ ในปี พ.ศ.2544 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์จึงได้
ร่วมกบักรมทรัพยสิ์นทางปัญญา และ The German Technical Cooperation (GTZ) จดัการ
ประกวดรางวลันวตักรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) หรือ Thailand Innovation Awards 
(TIA) ข้ึนเป็นคร้ังแรกดว้ยจุดประสงคเ์พ่ือกระตุน้ความคิดสร้างสรรคข์องเยาวชนไทย โดย
ส่งเสริมให้เยาวชนซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าส่งผลงานนวตักรรมเขา้
ร่วมการประกวด ต่อมาไดร่้วมกบัหลายหน่วยงานจดัการประกวดรางวลันวตักรรมประจาํปี 
รวมทั้ งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และการดาํเนินการเร่ืองการจดสิทธิบัตร ตลอดจน
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจเพ่ือนาํนวตักรรมนั้น มาใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีของประเทศใหเ้จริญรุดหนา้สืบไป 
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2. คณะผู้ดำเนินงาน 

2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม   
2.3 สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.4 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือกระตุน้ให ้นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน ในสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ ท่ีมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่์งผลงานเขา้ประกวด   

3.2 เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาผลงานของ นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน ใหไ้ดรั้บการจด
สิทธิบตัร 

3.3 เพ่ือพฒันา หรือเปิดโลกทศัน์ทางธุรกิจประกอบการให ้นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน 
สามารถผลิตเชิงพาณิชยไ์ด ้

3.4 เพ่ือเป็นเวทีส่งเสริมให ้นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน ไดแ้สดงความสามารถและนาํ
ผลงานออกสู่สายตาผูป้ระกอบการ และประชาชน 

3.5 เพ่ือสร้างความตระหนกัในความสาํคญัของการสร้างนวตักรรม ในกลุ่มประชาชน
ทัว่ไปท่ีมาร่วมงาน ให้เช่ือมโยงนวตักรรมกบักลุ่มอุตสาหกรรมอนัจะก่อให้เกิดการ
พฒันาบนพ้ืนฐานของเทคโนโลย ี

4. ผู้มีสิทธ์ิสมัคร  

4.1 นิสิตนักศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ 
มหาวิทยาลยั ทั้งของรัฐ และเอกชน หรือสถาบนัเทียบเท่า ทัว่ประเทศ หรือเป็นผลงาน
ต่อยอดระดบัปริญญาตรี ผูส้มคัรตอ้งมีอายมีุอายไุม่เกิน 25 ปี   
4.2 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย และนกัศึกษาระดบั ปวช.   
4.3 การสมคัรอาจสมคัรคนเดียว หรือเป็นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)  

5. ลักษณะผลงาน        
 นวตักรรมท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ บริการ หรือกระบวนการใหม่ โดยให้ความสําคญั
ประเด็นหลัก  STEAM for Creative Economy คือเป็นนวัตกรรมท่ีใช้ศาสตร์ทางด้าน 
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วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลย(ีTechnology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลป (Art) 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) แบบผสมผสานเพื่อพฒันาเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ เป็น
รูปธรรม อาทิ ทางดา้นการเกษตร อาหาร สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน หรืออ่ืนๆ ซ่ึงจะ
ส่งผลใหส้งัคมดี ประชามีสุข อยา่งย ัง่ยนื 

6. วิธีการสมัครและการประกวด 

นิสิต นักศึกษา นกัเรียน สามารถ ลงทะเบียนและสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรมไดท่ี้ 
https://steam4i.nia.or .th/camp/detail/29 ภายใน 15 พฤษภาคม 2565   

กําหนดจัดการประกวด  
มี.ค.–15 พ.ค.65 รับสมคัรเขา้ร่วมโครงการ ผา่นช่องทางออนไลน์ ไดท่ี้เวบ็ไซต ์

https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/29  

3 มิ.ย.65 คดัเลือกและประกาศผลการคดัเลือก 

20 -24 ก.ค.65 ค่ายนวตักรรุ่นเยาว ์STEAM4INNOVATOR Camp (online) 

ก.ค.65 ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญตลอดเดือนเพื่อพฒันาผลงาน 

1 ส.ค.65 ส่งรายงานท่ีมีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนธุรกิจ 

21 ส.ค.65 การประกวดรอบรองชนะเลิศ (การประกวดรอบท่ี 1) ณ งาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี2565 

ก.ย.65 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (การประกวดรอบท่ี 2) ณ สาํนกังาน
นวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

5 ต.ค. 65 พิธีเชิดชูเกียรติในวนันวตักรรมแห่งชาติ 

พ.ย.–ธ.ค. 65 เสนอโครงการเพ่ือรับการสนบัสนุนจาก NIA 

พ.ศ. 2566 ผูไ้ดรั้บรางวลัชนะเลิศ ต่อยอดการประกวดในเวทีระดบันานาชาติ  
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7. รางวัล   
 ผลงานท่ีเขา้ร่วมประกวดในเดือนสิงหาคม 2565 จะไดรั้บเกียรติบตัร และผลงานท่ี
ผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมประกวดในระดบัประเทศจะไดรั้บรางวลัพฒันาผลงาน 5,000 บาท 
ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัในงานวนันวตักรรมแห่งชาติ  5 ตุลาคม 2565  จะไดรั้บรางวลัดงัน้ี 
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส.  
 รางวลัชนะเลิศ - ถว้ยพระราชทานฯ เงินรางวลั 50,000 บาท เกียรติบตัร
     และสนบัสนุนสู่การประกวดในเวทีระดบันานาชาติ   
 รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี 1    - โล่เกียรติยศ เกียรติบตัร และเงินรางวลั 30,000 บาท 

 รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี 2    - โล่เกียรติยศ เกียรติบตัร และเงินรางวลั 20,000 บาท 
 รางวลัชมเชย                    -  เกียรติบตัร 

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.  
 รางวลัชนะเลิศ - ถว้ยพระราชทานฯ เงินรางวลั 20,000 บาท เกียรติบตัร 
     และสนบัสนุนสู่การประกวดในเวทีระดบันานาชาติ 
 รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี1 - โล่เกียรติยศ เกียรติบตัร และเงินรางวลั 15,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี2     - โล่เกียรติยศ เกียรติบตัร และเงินรางวลั 10,000 บาท 
รางวลัชมเชย                    -  เกียรติบตัร 

หมายเหตุ 
-  หากไม่มีโครงการท่ีสมควรไดรั้บรางวลัในบางรางวลั คณะกรรมการตดัสิน มี                
สิทธ์ิงดการใหร้างวลัหรือปรับเปล่ียนเงินรางวลัไดต้ามความเหมาะสม  

-  ผูส้มคัรหรือผลงานท่ีไม่มีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลั 
-  เม่ือส่งใบสมคัรแลว้ไม่สามารถเปล่ียนตวัสมาชิกในทีม 
-  การประกาศผลรางวลัระดบัประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมท่ีเขา้รับรางวลัตอ้งอยู ่ 
แสดงผลงาน 

- การตดัสินของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด  
- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจา้ของผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด 

 

***************************** 
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โครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 18 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชน ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2565 
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
ระหว่างวันท่ี 25 - 28 พฤศจิกายน 2565 

ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

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

 การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม เป็นนโยบายหน่ึงของแผน 
พฒันาการศึกษา ท่ีมุ่งสนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสังคม ตลอดจนการพฒันากาํลงัคนของประเทศควบคู่
ไปกบัการส่งเสริมจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละพฒันา รวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์
เร่ืองการจดัการ ทกัษะ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื เป็นนโยบายหน่ึงในการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

 เพ่ือสนองนโยบายดงักล่าว สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์
จึงไดจ้ดักิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กและเยาวชนข้ึนเป็นประจาํทุกปี โดยมีวตัถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความเขา้ใจ ไดแ้สดงออกและไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
ซ่ึงถือเป็นกระบวนการสําคญัในการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการปลูกฝังเจตคติและแนว 
ความคิดท่ีมีเหตุมีผลให้เกิดข้ึนแก่เยาวชนไทย เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาความ สามารถดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศชาติต่อไป กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํหรับเด็กและเยาวชน
ท่ีจดัข้ึนไดแ้ก่  

1. การแข่งขนัวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  
2. การแข่งขนัวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์  
3. การแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
4. การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์  
5. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
6. การประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรมของนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย  
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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 โดยการดาํเนินงานกระทาํเป็น 2 ระยะ ใน 2 ระดบั คือ ระดบัภูมิภาค และระดบั 
ประเทศ ระดบัภูมิภาค จดัข้ึนท่ี 6 ศูนย ์ทัว่ทุกภาคของประเทศไทยในช่วงสปัดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติในเดือนสิงหาคม ไดแ้ก่  

1. ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  
 2. ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 4. ภาคตะวนัออก  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
 5. ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์  หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 6. ภาคกลาง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
     และองคก์ารพิพิธภณัฑวิ์ทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
 เดก็และเยาวชนท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศในระดบัภาค จะไดเ้ขา้ร่วมการประกวด/แข่ง 
ขนัระดบัประเทศ ในเดือนตุลาคม และเพ่ือใหก้ารชุมนุมกนัของเดก็และเยาวชนจากภาคต่างๆ 
ท่ีเขา้ร่วมการประกวด/แข่งขนัระดบัประเทศ ในเดือนตุลาคม มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
มากยิ่งข้ึน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นควรให้จดักิจกรรม “เวทีนกัวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ” ซ่ึงนอกเหนือจากกิจกรรมการประกวดและแข่งขนัในระดบัประเทศแลว้ 
เด็กและเยาวชนจะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การบรรยาย / อภิปราย / เสวนา และ
ทศันศึกษา  
 ในปี พ.ศ. 2565 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
แห่งชาติ” คร้ังท่ี 18 จดัโดย สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้โอกาสเด็กและเยาวชนไทยท่ีมีความสามารถพิเศษ พบปะกบันกัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีรวมทั้งไดเ้ห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีนาํมาจดัแสดง
ในการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
2.2 เพื่อกระตุน้เด็กและเยาวชนให้มีความสนใจเรียนรู้และประกอบวิชาชีพดา้น 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
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2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนไดแ้สดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค ์ผลิตผลอนัเกิดจากแนวคิดไปสู่การ
นาํไปใชป้ระโยชน์ 
2.4 เพ่ือปลูกฝังเจตคติ และลกัษณะนิสยัท่ีดีงาม ตามแนวคิดของความเป็นวิทยาศาสตร์ 
ให้เกิดข้ึนแก่เยาวชน ตลอดจนเรียนรู้การอยูร่่วมกนัและสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน 
ผูมี้ความสามารถพิเศษ  
2.5 เพ่ือคดัเลือกผูช้นะเลิศการประกวดและการแข่งขนัต่างๆ โดยเฉพาะโครงงาน
วิทยาศาสตร์และนวตักรรม ในระดบัประเทศเพื่อไปแข่งขนัในระดบันานาชาติ 

3. กลุ่มเป้าหมายและกิจกรรม ผู้แทนเยาวชนท่ีชนะเลิศในการประกวด 

 ผูแ้ทนเยาวชนท่ีชนะเลิศในการประกวด / แข่งขนัระดบัภาค ทั้ง 7 กิจกรรม จาก 6 
ศูนยภ์าคทัว่ประเทศ และอาจารยท่ี์ปรึกษา มาเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์ รวม 530 คน โดยแบ่งเป็น  

นกัเรียนระดบัประถมศึกษา    45  คน  
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  333  คน  
อาจารยท่ี์ปรึกษา   152  คน 

กิจกรรมการประกวด / แข่งขันระดับประเทศและการแสดง Science Show  
1. การแข่งขนัวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ 
2. การแข่งขนัวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ 
3. การแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
4. การแข่งขนักระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์  
5. การประกวดส่ิงประดิษฐ ์และนวตักรรมของนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย  
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 

กิจกรรมร่วมกับงานการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ   
1. พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ  
2. นิทรรศการและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการ  
3. พิธีปิด 
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กิจกรรมของเด็ก เยาวชน และอาจารย์ท่ีปรึกษา  
1. การเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์  
2. การบรรยายพิเศษ / การอภิปราย  
3. การเสวนากลุ่มยอ่ย  
4. ทศันศึกษา 

4. ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ  
 ระหว่างวนัท่ี 25 – 28 พฤศจิกายน 2565  ณ สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์ 
5. ลักษณะของกิจกรรม  

- การประชุม การบรรยาย อภิปราย การเสวนา  
- การแข่งขนั การประกวด  
- การเขา้ค่ายวิทยาศาสตร์  
- ทศันศึกษา 

6. งบประมาณ  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
- สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
- สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
- เยาวชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสนใจวิทยาศาสตร์มากข้ึน  
- สามารถท่ีจะพฒันาตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประเทศและส่วนรวมต่อไป 
 

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

 


