สาร
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
***************************************************

สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2491 โดยมีภารกิจหนึ่งคือ การสนับสนุนและส่ งเสริ มเยาวชนในการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
จึ งได้พฒั นาและจัดกิ จกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อเยาวชนมาโดยตลอด จนกระทัง่ เมื่ อวันที่ 14
เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิให้เทิดทูนพระเกียรติยศแด่ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่ งวิทยาศาสตร์ ไทย” และกําหนดให้วนั ที่ 18 สิ งหาคม
ของทุกปี เป็ นวันวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยฯ กระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ งปั จจุบนั คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (อว.) กระทรวงศึกษาธิ การ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่ วนกลางและ
ส่ วนภูมิภาค จึงได้ร่วมกันจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” ตั้งแต่น้ นั เป็ นต้นมา
สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยฯ จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ เป็ นประจําทุกปี ประกอบด้วยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การประกวด
กิจกรรมชุมนุ มนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ การประกวดและจัดนิ ทรรศการโครงการรางวัล
นวัตกรรมแห่ งประเทศไทย การแข่งขันตอบปั ญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวาด
ภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้นักเรี ยน
นิ สิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ อง
และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปั จจุบนั และยังเป็ นการสนับสนุนแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคมของชาติ ในการพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยอีกด้วย

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยฯ ได้จดั ทําคู่มือ “กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํ หรับ
เยาวชน” เล่มนี้ เพื่อมอบให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ครู และนักเรี ยนได้ศึกษาและรับทราบรายละเอียด
และเกณฑ์ปฏิบตั ิของแต่ละกิจกรรม และใช้เป็ นแนวทางดําเนิ นการและเข้าร่ วมกิ จกรรม
วิทยาศาสตร์ ต่างๆ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เพื่อนําไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ทุกประการ แต่จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงจําเป็ นต้องปรับรู ปแบบกิจกรรม
บางส่ วนเป็ นแบบออนไลน์ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาความเหมาะสมโดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนที่กรุ ณาให้
ความร่ วมมือ และให้การสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานของกิจกรรมวิทยาศาสตร์เหล่านี้
ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยที่ เป็ นศูนย์จดั การประกวดระดับภูมิภาค
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน อาจารย์ นักเรี ยน นิ สิต และนักศึ กษาที่ ส่งผลงานเข้าร่ วมในกิ จกรรม
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุ ณาเสี ยสละเวลาเป็ นกรรมการดําเนินงาน และกรรมการ
ตัดสิ นของทุกกิจกรรม ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุ ข ความเจริ ญสื บไป
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(ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา )
 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
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 การประกวดสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
(ระดับประถมศึกษา)
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช.
 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
 การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
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 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565)
 โครงการ “เวทีนกั วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 18
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ความสำคัญและที่มา
เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมตั ิให้เทิดทูนพระเกียรติยศ
แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว “พระบิดาแห่ งวิทยาศาสตร์ ไทย” และกําหนดให้
วันที่ 18 สิ งหาคม ของทุ กปี เป็ น “วันวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ” เพื่อน้อมรําลึ กถึ งพระมหา
กรุ ณาธิ คุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ งทรงคํานวณการ
เกิ ด สุ ริ ยุป ราคาที่ ห ว้า กอ จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ เมื่ อ วัน ที่ 18 สิ ง หาคม 2411 โดยไม่
คลาดเคลื่ อ น แม้แ ต่ วินาที เดี ยวซึ่ งเป็ นการพิ สูจ น์ ผลการศึ กษาวิ จ ัยทางวิ ทยาศาสตร์ ครั้ ง
ยิ่งใหญ่ และครั้งแรกของชาติไทยต่อชาวต่างประเทศ นับเป็ นประวัติศาสตร์ ที่น่าภาคภูมิใจ
ยิง่ ของประเทศชาติ
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้นมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยี
และการพลังงานในขณะนั้น ในฐานะหน่ วยงานที่ รับผิดชอบในการเร่ งรั ด ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คมและความมั่น คงของประเทศ ได้ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ กิ จ การด้ า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิ จกรรมวันวิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ
เพื่อยกย่องสดุ ดีพระเกี ยรติ ยศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิ ดาแห่ ง
วิ ทยาศาสตร์ ไ ทย” องค์ป ฐมดําริ ส ร้ างไทยก้าวหน้าทันโลก และ เพื่ อกระตุ ้นสํานึ กและ
เสริ มสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในทุกระดับได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการพัฒนาฐานะของประเทศให้ดีข้ ึน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ได้จดั งานสัปดาห์ วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติข้ ึนเป็ นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิ งหาคม 2527 โดยได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค จัดกิจกรรมขยายออกไปอย่าง
กว้างขวาง และพร้อมเพรี ยงกันทัว่ ประเทศ ความร่ วมมือดังกล่าวก่อให้เกิดพลังสําคัญใน
การกระตุน้ ให้ประชาชนและเยาวชนไทยมีความตื่นตัว และเห็นความสําคัญของบทบาท
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึ้น ซึ่งทําให้คณะรัฐมนตรี
ได้เล็งเห็ นความสําคัญและประโยชน์ของการจัดงานข้างต้น ดังนั้น เมื่ อวันที่ 3 กันยายน
2528 คณะรั ฐมนตรี จึงได้อนุ มตั ิ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ฯ ดําเนิ นการจัดงาน “สัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เป็ นประจําทุกปี
4 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ ที่จดั ขึ้นมีเป้ าหมายสําคัญยิ่งที่จะส่ งเสริ มการ
วิจยั และการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ ผลงานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้เป็ นที่ รู้ จ ัก อย่างแพร่ หลาย โดยกิ จ กรรมที่ จ ัดขึ้ น อย่างพร้ อ มเพรี ย งกัน ทั่ว
ประเทศนี้ จะก่อให้เกิดความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายช่วยในการพัฒนาประเทศ และ
ที่สาํ คัญ คือ การสร้างทัศนคติแนวความคิดและสํานึกแก่ประชาชนของชาติได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*******************************************
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1. หลักการและเหตุผล
การศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เป็ นนโยบายหนึ่ งของ
กระทรวงศึ กษาธิ การ ที่ มุ่งสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนากําลังคนของ
ประเทศควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ภาคเอกชนและหน่ วยงานอื่นๆ
ของรั ฐ จึ งได้ร่วมจัดกิ จ กรรมวิทยาศาสตร์ สําหรั บเยาวชนเนื่ องในสัป ดาห์ วิทยาศาสตร์
แห่ งชาติ ข้ ึ น และขยายกิ จ กรรมวิ ทยาศาสตร์ ให้แ พร่ หลายกว้างขวางทั่วทุ กภู มิ ภาคของ
ประเทศ ในลักษณะกระจายกิจกรรมไปยังศูนย์ภูมิภาค พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกผลจากการ
จัดกิจกรรมของศูนย์ภูมิภาค เข้าสู่ การจัดกิจกรรมที่ใหญ่ข้ ึนในระดับประเทศ
2. วัตถุประสงค์
2.1 วัตถุประสงค์ทว่ั ไป เพื่อพัฒนาประชากรไทยของประเทศให้มีความเข้าใจ ความ
ตระหนัก และลักษณะนิสยั ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยส่ วนรวม
2.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
2.2.1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว “พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2.2.2 เพื่อกระตุน้ เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความสนใจในเรื่ อ งของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2.3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปได้แสดงออกถึ งความรู ้
ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ รวมทั้งแนวคิ ด
สร้ างสรรค์ ผลิ ตผลอันเกิ ดจากแนวคิ ดและการพัฒนาวิทยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ไปสู่ การนําไปใช้ประโยชน์
2.2.4 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง เจตคติ และลัก ษณะนิ สั ย ที่ ดี ง ามตามแนวของความเป็ น
วิทยาศาสตร์ ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนโดยทัว่ ไป
6 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

3. การดำเนินการตามศูนย์ภาค
การดําเนิ นกิ จ กรรมต่ างๆ จะจัด โดยศู นย์ภูมิ ภาคที่ จ ัดแบ่ งและรั บ ผิดชอบ การ
ประสานงานครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ดังนี้
1 ) ศู นย์ ภ าคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน 18 จังหวัด เป็ นดังนี้
-

กรุ งเทพมหานคร
พระนครศรี อยุธยา
ลพบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี

-

สมุทรปราการ
สุ พรรณบุรี
สระบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขนั ธ์

-

นนทบุรี
อ่างทอง
สิ งห์บุรี
สมุทรสาคร

-

ปทุมธานี
ชัยนาท
กาญจนบุรี
ราชบุรี

2 ) ศูนย์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออก
8 จังหวัด เป็ นดังนี้
- ฉะเชิงเทรา
- จันทบุรี

- นครนายก
- ชลบุรี

- ปราจีนบุรี
- ตราด

- สระแก้ว
- ระยอง

3 ) ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสานงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 20 จังหวัดเป็ นดังนี้
-

หนองคาย
กาฬสิ นธุ์
ขอนแก่น
นครราชสี มา
ศรี สะเกษ

-

หนองบัวลําภู
นครพนม
มหาสารคาม
บุรีรัมย์
อํานาจเจริ ญ

-

เลย
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
สุ รินทร์
อุบลราชธานี

-

อุดรธานี
สกลนคร
ชัยภูมิ
ยโสธร
บึงกาฬ

4 ) ศูนย์ ภาคเหนือตอนล่ าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด เป็ นดังนี้
- ตาก
- อุตรดิตถ์
- อุทยั ธานี

- พิษณุโลก
- กําแพงเพชร

- เพชรบูรณ์
- นครสวรรค์

- สุ โขทัย
- พิจิตร
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5 ) ศู นย์ ภาคเหนื อตอนบน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรื อมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สลับกัน
ประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เป็ นดังนี้
- เชียงใหม่
- น่าน
- พะเยา
- เชียงราย
- แพร่
- แม่ฮ่องสอน
- ลําปาง
- ลําพูน
6 ) ศูนย์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด
เป็ นดังนี้
-

ชุมพร
นครศรี ธรรมราช
ภูเก็ต
สงขลา

-

ระนอง
พัทลุง
นราธิวาส
สตูล

- สุ ราษฏร์ธานี
- กระบี่
- ปั ตตานี

- ตรัง
- พังงา
- ยะลา

การจัดกิจกรรมระดับภูมิภาค
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับภูมิภาค จะจัดในช่ วง
เดือนมิถุนายน - สิ งหาคม ด้วยวิธีดาํ เนินการและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการ
ดําเนิ นโครงการของศูนย์ภาคผูจ้ ดั กิ จกรรมในระดับภูมิภาค (ทางศูนย์ภาคจะเป็ นผูแ้ จ้งใน
รายละเอียด) คณะกรรมการจะพิจารณากิจกรรมวิทยาศาสตร์ และตัดสิ นในรางวัลที่ 1, 2, 3
และรางวัลชมเชย สําหรับสถานที่จดั กิจกรรมจะจัดที่ศูนย์ภูมิภาค 6 ศูนย์ดงั นี้
1. ภาคเหนือตอนบน
2. ภาคเหนือตอนล่าง
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
4. ภาคตะวันออก
5. ภาคใต้
6. ภาคกลาง
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
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การจัดกิจกรรมระดับประเทศ
การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับประเทศจะจัดในช่วงเดือน
พฤศจิกายน ร่ วมกับ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การประกวด / แข่งขันในระดับประเทศนี้ จะเป็ นการประกวดระหว่างกิจกรรมที่
ได้รั บรางวัลที่ 1 ระดับ ภู มิ ภาค เพื่ อ คัดเลื อกให้ได้รั บรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัลชมเชย
ระดับประเทศ ส่ วนวิธีการดําเนิ นการและกิจกรรมต่าง ๆ กําหนดโดยคณะกรรมการดําเนิ น
โครงการจัดกิจกรรม ระดับประเทศ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็ นผูแ้ จ้งรายละเอียด)
4. กิจกรรมการประกวด / แข่งขัน (จะเหมือนกันทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ)
 การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา)
 การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา)
 การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
 การประกวดสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย (ระดับประถมศึกษา)
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา-สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ-อพวช.
 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น)
ดําเนินการโดย : ศูนย์ภูมิภาครับผิดชอบระดับภาค
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับผิดชอบระดับประเทศ
 การประกวดกิ จ กรรมชุ ม นุ ม นัก วิ ท ยาศาสตร์ รุ่ น เยาว์ - มู ล นิ ธิ เ อสซี จี (ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น)
ดําเนินการโดย : คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็ นการ
ประกวดครั้งเดียวในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
 การประกวดและจัดนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่
ดําเนินการโดย : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565)
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
- ระดับปริ ญญาตรี / ปวส.
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5. ขอบเขตและวิธีดำเนินการ
5.1 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย
วิธีดาํ เนินการ และกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่ในการดําเนิ นโครงการของ
ศูนย์ภาคผูจ้ ดั กิจกรรม ในระดับภูมิภาค (ทางศูนย์ภาคจะเป็ นผูแ้ จ้งในรายละเอียด)
5.2 การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การประกวด / แข่งขัน ระดับประเทศ ประกอบด้วย
วิธีดาํ เนิ นการและกิจกรรมต่างๆ โดยคณะกรรมการที่ทาํ หน้าที่ในการดําเนิ นโครงการจัด
กิจกรรม ระดับประเทศ (สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ จะเป็ นผูแ้ จ้งในรายละเอียด)
5.3 ต่อเนื่ องจากปี 2564 ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19)
เพื่อเป็ นการป้ องกันและเฝ้าระวัง จึงอาจจัดให้มีการประกวดแบบออนไลน์ในบางกิจกรรม
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมจะต้องปฏิบตั ิตามข้อแนะนําของภาครัฐและข้อกําหนดของผูจ้ ดั งานอย่าง
เคร่ งครัด โดยมีผลการตรวจ ATK ก่อนเข้าร่ วมกิจกรรม 24 ชัว่ โมง และใช้มาตรการการเว้น
ระยะห่ างทางสังคม (Social Distancing) เช่น เว้นระยะห่ างระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็ นการ
นัง่ ยืน ต่อคิว ไม่นอ้ ยกว่า 1 - 2 เมตร ลดการจับสัมผัสของใช้ สิ่ งของร่ วมกัน ล้างมือทําความ
สะอาดมือเป็ นประจํา สวมหน้ากากผ้าหรื อหน้ากากอนามัย เป็ นต้น
6. กลุ่มเป้าหมายการดำเนินการ
นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทัว่ ไป
7. งบประมาณ
7.1 จากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม
7.2 จากภาคเอกชน ได้แก่ เครื อซิเมนต์ไทย บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ธุรกิจเอกชนอื่นๆ
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8.2 กระทรวงศึกษาธิการ
8.3 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
8.4 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
8.5 ศูนย์ภาค 6 ศูนย์ ตามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลจากการดําเนินการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จะก่อให้เกิดการตื่นตัวในหมู่เยาวชน
ครู -อาจารย์ และประชาชนทัว่ ไป ที่จะให้ความสนใจและเห็ นความสําคัญในวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึ่ งนอกเหนือจากประโยชน์ที่ได้ในด้านการพัฒนาเจตคติ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แล้ว ผลผลิตที่เกิดจากการจัดกิจกรรมยังจะนําไปสู่ การพัฒนาให้เกิดประโยชน์
ด้านต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อการดํารงชีวิตในอนาคตต่อไป
หมายเหตุ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ อพวช. และ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์ น้อย ต้ องเป็ นผลงานที่
คิดค้ นขึ้นใหม่ มิได้ คัดลอก/เลียนแบบ จากผลงานของผู้อื่น หากเป็ นการพัฒนาต่ อยอด จาก
ต้ นแบบที่มีอยู่แล้ ว จะต้ องแจ้ งให้ ทราบว่ าได้ ต้นแบบมาจากไหน โดยต้ องระบุรายละเอียดให้
ชั ดเจน หากมีการตรวจพบว่ ามีการคัดลอก/เลียนแบบ จากผลงานของผู้อื่นไม่ ว่าทั้งหมด
หรื อแต่ เพียงบางส่ วนจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้ งต่ อไปเป็ นระยะเวลา 2 ปี

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

1. หลักการและเหตุผล
การที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้น้ นั การพัฒนาเยาวชนเพื่อเตรี ยม
ตัวไปสู่ เป้าหมายการเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ เป็ นประเด็นสําคัญที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยง
ได้ โดยเฉพาะเยาวชนที่อยูใ่ นช่วงการเรี ยนในห้องเรี ยนทุกระดับ แต่การเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยน
เพียงอย่างเดี ยวนั้น ไม่สามารถสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างบูรณาการให้กบั เยาวชนได้
อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในวิชาวิทยาศาสตร์
การเรี ยนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้ผลจําเป็ นต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างประกอบกัน
ไม่ว่าจะเป็ นการค้นคว้า ทดลอง สังเกต การฟัง การถกปั ญหา และการมีจินตนาการ เป็ นต้น
การวาดภาพก็เป็ นอีกกระบวนการหนึ่ งที่จะช่วยส่ งเสริ มให้เยาวชนไทยได้เรี ยนรู ้และเข้าใจ
วิทยาศาสตร์ ได้มากขึ้น เพราะการวาดภาพ โดยเฉพาะภาพทางวิทยาศาสตร์ นอกจากจะต้อง
มี ค วามเข้า ใจในศิ ล ปะการวาดและสุ น ทรี ย ภาพแล้ว ยัง ต้อ งมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์และความเข้าใจอย่างเพียงพอในหลักการตรรกะของภาพที่จะวาด จึ งจะสร้ าง
จินตนาการและวาดเป็ นภาพออกมาได้
ดัง นั้น เพื่ อ เป็ นการสร้ า งเสริ ม จิ น ตนาการทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องเยาวชนไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ กระทรวงศึ กษาธิ การ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม จึ งได้ร่วมมือกับ ศูนย์ภูมิภาคที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ จัดให้มีการแข่งขันความสามารถด้านการวาดภาพ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องเยาวชนไทยขึ้ น ในช่ ว งสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ อัน จะเป็ น
ทางเลือกในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ของเยาวชนไทย ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
หนึ่งที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ ม
และสร้างบรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอีกด้วย
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มและกระตุน้ จิ นตนาการทางวิทยาศาสตร์ ของเยาวชนไทย โดยการ
แข่ ง ขัน วาดภาพการ์ ตู น และภาพจิ น ตนาการทางวิ ท ยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึ ก ษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติทุกภูมิภาค
สําหรับการหาเยาวชนตัวแทนระดับภาคมาแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
2.2 เป้ าหมาย
ด้านปริ มาณ มีนกั เรี ยนเข้าแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
ด้านคุณภาพ ได้ผลงานภาพวาดการ์ ตูนวิทยาศาสตร์และภาพจินตนาการทาง
วิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
3. วิธีดำเนินการ
3.1 ขั้นเตรี ยมการ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อจัดทําโครงการจัดการแข่งขัน
3.2 ขั้นดําเนินการ
3.3 ขั้นประเมินผล ประเมินผลที่ได้จากกิจกรรม
4. งบประมาณ
4.1 จากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และ
กระทรวงศึกษาธิการ
4.2 จากภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทยฯ
5. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
5.1 ภาคเหนือตอนบน
5.2 ภาคเหนือตอนล่าง
5.3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
5.4 ภาคตะวันออก
5.5 ภาคใต้
5.6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 กระตุน้ ความคิดริ เริ่ มและสร้างทักษะด้านจินตนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
ให้กบั เยาวชน
6.2 เป็ นการผสมผสานระหว่างงานศิลป์ กับทักษะความรู ้ดา้ นวิทยาศาสตร์
6.3 เพิ่มสี สนั บรรยากาศของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

*****************************
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รายละเอียด หลักเกณฑ์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนและ
วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. กติกาข้อกำหนดของการแข่งขัน
1.1 ข้อกําหนดและเงื่อนไข
1.1.1 โรงเรี ยนสามารถส่ งผูส้ มัครเข้าแข่งขันได้ประเภทละ 2 คน / โรงเรี ยน
โดยแบ่งเป็ น 4 ประเภทดังนี้
- การวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ( การวาดภาพ
การ์ ตูน ไม่ น้อยกว่ า 3 ช่ อง อาจมีตัวหนังสื อประกอบ หรื อไม่ มีกไ็ ด้ )
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.2 คุณสมบัติผสู ้ มัครเข้าร่ วมการแข่งขัน
- นักเรี ยนระดับประถมศึกษา
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.1.3 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องวาดภาพพร้อมระบายสี ดว้ ยตนเอง ลงกระดาษประมาณ
ขนาด A3 หรื อประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว ซึ่งคณะกรรมการเตรี ยมไว้ให้
1.1.4 ภาพที่เข้าแข่งขันทุกภาพ ต้องมีรายละเอียด วัน เดือน ปี / ชื่อหัวข้อในการ
แข่งขัน / ชื่ อสถานศึ กษา / ชื่ อ – สกุลผูเ้ ข้าแข่งขัน / ระดับชั้น / ชื่ อภาพ
และคําบรรยายภาพตามรู ปแบบที่กาํ หนด
1.1.5 ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องวาดภาพ ณ สถานที่จดั การแข่งขันที่กาํ หนดให้เท่านั้น
1.1.6 ภาพที่ได้รับรางวัลเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั ประกวดและ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1.2 อุปกรณ์ที่จดั เตรี ยมให้
กระดาษประมาณขนาด A3 หรื อประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว พร้อมตราประทับ
ของคณะกรรมการ (อุปกรณ์อื่นๆ ให้ผเู ้ ข้าแข่งขันเตรี ยมมาเอง)
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หมายเหตุ * อุปกรณ์ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันเตรี ยมมาใช้ในการแข่งขันจะต้องผ่านการตรวจและ
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน หากตรวจพบในภายหลังจะถูกตัดสิ ทธิ์ ในการแข่งขัน
โดยสงวนสิ ทธิ์การพิจารณาให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการและถือเป็ นข้อยุติ
* กรณี ที่เกิดข้อขัดแย้งใดๆ ขึ้นในระหว่างการแข่งขัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การตัดสิ นให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ และถือเป็ นข้อยุติ
* คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่ งสะท้อนความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
และ จิ นตนาการทางวิ ทยาศาสตร์ ให้ท ราบในวัน แข่ งขัน เพื่ อจะวัดความสามารถที่
แท้จริ งของนักเรี ยน
2. วิธีการสมัคร
สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุม
จังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
3. วิธีดำเนินการแข่งขัน
3.1 หัวข้อภาพ
คณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อภาพซึ่ งสะท้อนความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และจินตนาการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้ทราบในวันแข่งขัน เพื่อจะวัดความสามารถที่แท้จริ งของนักเรี ยนและจะ
ไม่อนุ ญาตให้ผูเ้ ข้าแข่งขันออกจากสถานที่แข่งขันหลังจากที่ได้รับหัวข้อเรื่ อง เป็ นเวลา 1
ชัว่ โมง ยกเว้นกรณี มีเหตุสุดวิสยั
3.2 ขนาดของภาพ
ใช้กระดาษวาดเขียนประมาณขนาด A3 หรื อประมาณ 11.50 x 16.50 นิ้ว โดยพื้นที่
สําหรับวาดภาพให้เว้นจากขอบกระดาษด้านละ 1 นิ้ว
3.3 สี ที่ใช้ในการวาดภาพ
3.3.1 การวาดภาพการ์ ตูน ระดับประถมศึกษาใช้สีไม้ ( Pencil Color)
3.3.2 การวาดภาพจินตนาการ ระดับประถมศึกษาใช้สีชอล์กนํ้ามัน (Oil Pastel Color)
3.3.3 การวาดภาพจินตนาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ใช้สีประเภทใดประเภทหนึ่ งที่ใช้น้ าํ เป็ น ตัวกลาง / ละลาย เช่นสี น้ าํ สี โปสเตอร์
สี อะคริ ลิก ฯลฯ ยกเว้ นสี ไม้ ระบายนํา้
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หมายเหตุ ไม่ อนุญาตให้ ใช้ สีเมจิก นํ้ายาลบคําผิด ปากกาหมึกแห้ ง เป็ นต้ น ให้ ผ้ ูแข่ งขันวาด
ภาพในเชิ งสร้ างสรรค์ ในลักษณะ 2 มิติ ไม่ พ ิจ ารณาผลงาน 3 มิติ เช่ น การปะติด (Collage)
หรื อ สื่ อผสม (Mixed media)
3.4 อุปกรณ์
ให้ผแู ้ ข่งขันเตรี ยมสี และเครื่ องใช้มาเอง ยกเว้นกระดาษวาด
3.5 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน
3 ชัว่ โมง
4. รางวัลและการตัดสิน
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
มอบเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวัล
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
มอบเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
มอบเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
มอบเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ไม่เกิน 5 รางวัล
ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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- คณะกรรมการจะเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ
- คณะกรรมการดําเนินการแข่งขันจะไม่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นของคณะกรรมการตัดสิ น
- การตัดสิ นเป็ นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการ โดยพิจารณาภาพที่วาดเสร็ จแล้ว
ตามเกณฑ์การตัดสิ น และผลการตัดสิ นของ คณะกรรมการตัดสิ นให้ถือเป็ นข้อยุติ
5. เกณฑ์การตัดสินการแข่งขันวาดภาพ
- แนวคิด (จินตนาการ)
25 คะแนน
- รู ปแบบทางศิลปะ
25 คะแนน
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์
30 คะแนน
- ความเหมาะสมของเทคนิค
20 คะแนน
รวม
100 คะแนน
การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด จะอุทธรณ์ มิได้
6. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(ศูนย์ ภาคจะประชาสั มพันธ์ และแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
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ใบสมัครการแข่ งขันวาดภาพการ์ ตูนและวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา.......................................................................................................สังกัด.........................
ที่อยู.่ .......................................................................................ตําบล/แขวง...............................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ..............
โทรศัพท์ ....................................................................โทรสาร................................................................
2. มีความประสงค์จดั ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขันวาดภาพประเภท
 วาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูเ้ ข้าแข่งขัน
ชื่อ- สกุล .....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................
เลขที่บตั รประชาชน ...................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปี ที่ ……..
โทรศัพท์ ..........................................................E-mail .....................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา..........................................................................................................................................
โทรศัพท์..........................................................E-mail......................................................................
สถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึ กษา และนักเรี ยนที่ประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรมได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการ
ประกวดครั้ งนี้ แ ล้ว ยิน ดี ป ฏิ บ ัติต ามหลัก เกณฑ์ดัง กล่า วทุ ก ประการ และยอมรั บ ว่า ผลการตัด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็ นสิ้นสุดโดย จะอุทธรณ์มิได้
เนื่ องด้ ว ยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดไวรั สโคโรน่ า (โควิด -19) เพื่ อเป็ นการป้ องกันและเฝ้ า ระวัง
สถานศึ กษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เ ข้ าร่ ว มกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติต ามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร .......................................................
(.......................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา .......................................................
(........................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ........................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (........................................................) ตัวบรรจง
วันที่......เดือน...................พ.ศ.........
หมายเหตุ กรณี มีผสู ้ มัครแข่งขันเต็มก่อนวันปิ ดรับสมัคร ทางคณะผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ให้ผสู ้ มัครหรื อทีม
ที่สมัครก่อน ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน
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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานพัฒนา
และส่ งเสริ มทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม ได้ดาํ เนินการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นการขยายกิ จกรรมการตอบปั ญหาให้
กว้างขวางทัว่ ภูมิภาคของประเทศ ซึ่ งจะช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้น สนใจ
และเตรี ยมพร้อม นอกจากนี้ยงั ก่อให้เกิดการตื่นตัว การประเมินตนเอง และสร้างบรรยากาศ
ของการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้า หาความรู ้ ใหม่ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
2. เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแสดงออกซึ่ งความรู ้ ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และ
ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้คิดร่ วมกันอย่างมีเหตุผล ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาต่างๆ ได้ใน
เวลาที่จาํ กัด
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ ตัวแทนนักเรี ย นระดับประถมศึ กษา มัธยมศึ กษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายทัว่ ประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเป็ นทีม ทีมละ 2 คน และต้องเป็ น
นักเรี ยนจากโรงเรี ยนเดียวกันเพื่อคัดเลือกต่อให้ได้ผชู ้ นะเลิศ
3.2 ด้านคุณภาพ นักเรี ยนที่ได้เข้าร่ วมกิจกรรมตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่ งแวดล้อมจะได้ ความรู ้และประสบการณ์มากขึ้น
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4. ระยะเวลาดำเนินการ
4.1 ขั้นเตรี ยมการ เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565
4.2 กําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ให้เขตต่างๆ ทราบ (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภาค)
4.3 ขั้นดําเนินการแข่งขันช่วง เดือนสิ งหาคม 2565
4.4 ขั้นติดตามและประเมินผล เดือนตุลาคม 2565
5. เนื้อหาสาระ
5.1 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3 ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6)
5.2 ความรู ้ทวั่ ไปทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
6. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนิ นการประกวด ได้รับการอุดหนุ นจากกระทรวงศึ กษาธิ การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภาค
7.1 ภาคเหนือตอนบน
7.2 ภาคเหนือตอนล่าง
7.3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
7.4 ภาคตะวันออก
7.5 ภาคใต้
7.6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

8. การติดตามผล
8.1 การสังเกตการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
8.2 สรุ ปผลการประเมินและรายงานผล
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลการดําเนิ นการแข่งขันตอบปั ญหาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
ทําให้เกิดการตื่นตัวในโรงเรี ยนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ
9.2 นักเรี ยนมีความสนใจ ใฝ่ หาความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม
มากขึ้น
9.3 นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้อม

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

1. กติกา ข้อกำหนดของการแข่งขัน
1.1 ประเภทการแข่งขัน เป็ นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็ น 3 ระดับชั้น ดังนี้
1.1.1 ระดับประถมศึกษา
1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สมัครทางออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่
ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
1.2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาในระดับเดียวกับระดับชั้น
ของกิจกรรมตอบปัญหานั้นๆ
1.2.2 สมัครเป็ นทีมๆ ละ 2 คน
1.2.3 แต่ละโรงเรี ยนสามารถเข้าร่ วมแข่งขันได้มากกว่า 1 ระดับชั้นๆ ละไม่เกิน 2 ทีม
1.3 วิธีการแข่งขัน แบ่งเป็ น 2 รอบ
1.3.1 รอบคัดเลือก นักเรี ยนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่ วมกิจกรรมต้องผ่าน
รอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ รอบตัดสิ นโดยวิธีการที่ คณะกรรมการกําหนด
1.3.2 รอบตัดสิ น ทีมที่คดั เลือกได้ท้ งั หมด ที่ผา่ นเข้าสู่ รอบตัดสิ นแข่งขันตอบปั ญหา
บนเวทีเพื่อชิงรางวัลที่ 1, 2, 3 และรางวัล ชมเชยโดยวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
1.4 ลักษณะข้อสอบ และโจทย์คาํ ถาม
1.4.1 ระดับประถมศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ งั แต่ ป. 4 – ป. 6
1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ต้ งั แต่ ม.1 – ม.3
(ไม่รวมคณิ ตศาสตร์)
1.4.3 ระดับชั้นมัธยมศึ กษาตอนปลาย ครอบคลุ มเนื้ อหารายวิชา ฟิ สิ กส์ เคมี
ชีววิทยา ม.4 - ม.6
1.5 คณะกรรมการตัดสิ น
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั กิจกรรม และอาจเชิญกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
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2. รางวัล
ที มที่ ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับ รางวัล ดังนี ้ (สําหรั บ ระดับ ประถมศึ ก ษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (สําหรั บระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 1
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับประถมศึกษา)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 9,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 7,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
(ศูนย์ ภาคจะประชาสั มพันธ์ และแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ การสมัครผ่ านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)

4. แผนการดำเนินกิจกรม
วันเวลาขึ้นอยูก่ บั ศูนย์การจัดกิจกรรมของแต่ละภูมิภาค
..................... รับสมัคร
..................... ผูส้ มัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์
..................... ประกาศตารางเวลาแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหาของแต่ระดับชั้น
..................... แข่งขันตอบปัญหารอบคัดเลือกระดับประถมศึกษา แบบข้อเขียน
..................... แข่งขันตอบปัญหารอบตัดสิ นระดับประถมศึกษา ตามรูปแบบที่ผ้ จู ัด
งานกําหนด และประกาศผลผูช้ นะ
..................... แข่ ง ขัน ตอบปั ญ หารอบคัด เลื อ กระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย แบบข้อเขียน
..................... แข่งขันตอบปั ญหารอบตัดสิ นระดับมัธยมศึกษา ตามรู ปแบบที่ผ้ ูจัด
งานกําหนด และประกาศผลผูช้ นะ
..................... ผูช้ นะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ที่ศูนย์จดั กิจกรรม
*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลี่ย นแปลงได้ ขอให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมแข่ งขัน ติดตามทางผู้จัด
ของแต่ ละศูนย์ ภูมิภาค
*****************************
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ใบสมัครแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา...........................................................................................................สังกัด.....................
ที่อยู.่ ................................................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ............
โทรศัพท์ ......................................................................โทรสาร..............................................................
2. ระดับ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน .................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปี ที่..............
โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ......................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด.............................
เลขที่บตั รประชาชน ..................................................................ชั้นประถม/มัธยมศึกษาปี ที่.............
โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ......................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา ........................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ......................................................................
โรงเรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา และ นักเรี ยนที่ประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
การแข่ ง ขัน ครั้ งนี้ แ ล้ว ยิน ดี ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ดัง กล่ า วทุ ก ประการและยอมรั บ ผลการตัด สิ น ของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้องกันและเฝ้าระวัง
สถานศึ กษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เ ข้ าร่ ว มกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติต ามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1.........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
2.........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา ........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา .........................................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (...........................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………...…
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การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั กระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ นบั ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งซึ่ งมุ่งเน้น
ไปที่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนั้นโครงการนี้จึง
มี ค วามมุ่ ง หวัง ที่ จ ะให้ นั ก เรี ยนได้ ท ํา กิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ทั้ง ด้ว ยตนเองและจาก
กระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
รวมทั้งสามารถใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสื่ อสารตลอดจนทักษะทาง
สังคม ซึ่ งนับ ว่าเป็ นสิ่ งที่ สําคัญในการทําให้นักเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ได้ตาม
มาตรฐานและค้นหาความรู ้ ใหม่ ไม่เฉพาะแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์ เท่านั้น แต่ยงั สามารถ
นําไปใช้กบั ด้านอื่นๆได้อีกด้วย ผูจ้ ดั ได้เล็งเห็นความสําคัญและต้องการส่ งเสริ มให้การเรี ยน
การสอนวิทยาศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น จึงให้มีการแข่งขันความสามารถด้านกระบวน
การแก้ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และตอนปลายขึ้ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับ จุ ด ประสงค์ในการเรี ย นการสอน และยังเป็ นการส่ ง เสริ ม บรรยากาศทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้แสดงความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
2.2 ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการคิดและแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์
2.3 ส่ งเสริ มบรรยากาศด้านวิชาการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ
2.4 ส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรี ยนให้ดียิ่งขึ้น
3. การจัดการแข่งขัน
แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ผู้เข้าแข่งขัน
- นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ 2 คน
- นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ 2 คน
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 27

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

5. กิจกรรมการแข่งขัน
ทดสอบความสามารถด้านกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โดยให้นกั เรี ยน
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ที่กาํ หนดให้ ออกแบบการทดลอง ลงมือปฏิบตั ิการ
และเขียนรายงาน
6. ระยะเวลาดำเนินการ (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าํ หนด)
6.1 กําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์
6.2 ขั้นดําเนินการ
6.3 ขั้นติดตามและประเมินผล
7. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนิ นการประกวด ได้รับการอุดหนุ นจากกระทรวงศึ กษาธิ การ
กระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์ แ ห่ ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
8. การประกาศผลและรับรางวัล
ประกาศผลการแข่งขัน (แต่ละศูนย์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าํ หนด)
9. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค
9.1 ภาคเหนือตอนบน
9.2 ภาคเหนือตอนล่าง
9.3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
9.4 ภาคตะวันออก
9.5 ภาคใต้
9.6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

10. การติดตามผล
10.1 การสังเกตการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
10.2 การใช้แบบสอบถามผูเ้ ข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10.3 สรุ ปผลการประเมินและรายงานผล
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ได้แ สดง
ความสามารถ ในการแก้ปั ญหาทางวิ ทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และความรู ้ในชั้นเรี ยน
11.2 ครู และนักเรี ยนตระหนักและเห็นคุณค่าของการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้
กระบวนการแก้ปั ญ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ และฝึ กทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น
11.3 ส่ งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนของชาติ

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

1. กติกา ข้อกำหนด ของการแข่งขัน
1.1 การแข่งขันแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.2 สมัครทางระบบออนไลน์ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
1.2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาในระดับชั้นเดียวกับ
ระดับชั้นของกิจกรรมการแข่งขัน
1.2.2 สมัครเป็ นทีมๆ ละ 2 คน
1.2.3 โรงเรี ยนสามารถส่ งนักเรี ยนเข้าแข่งขันได้ระดับละ 1 ทีม
1.3 วิธีการแข่งขัน
ศูนย์ภูมิภาคแต่ละศูนย์จะเป็ นผูก้ าํ หนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.4 คณะกรรมการตัดสิ น
คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั กิจกรรม และอาจเชิญกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก
2. รางวัล
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ทีมที่ชนะการแข่ งขัน จะได้ รับรางวัลดังนี ้ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
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ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
3. สถานที่ติดต่อสอบถามและรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
4. วิธีการสมัคร
สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
5. แผนการดำเนินกิจกรม
วันเวลาขึน้ อยู่กบั ศูนย์ การจัดกิจกรรมของแต่ ละภูมิภาค
..................... รับสมัคร
..................... ผูส้ มัครตรวจสอบผลการสมัครทางเว็บไซต์
สิ งหาคม
ประกาศตารางเวลาแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
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สิ งหาคม-ตุลาคม - แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหารอบคัดเลือกระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
- แข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหา รอบตัดสิ น และประกาศผลผูช้ นะ
ผูช้ นะรางวัลทุกระดับ เข้ารับรางวัล ที่ศูนย์จดั กิจกรรม
*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลี่ย นแปลงได้ ขอความกรุ ณาผู้เข้ าร่ วมแข่ งขัน โปรด
ติดตามทางผู้จัดของแต่ ละศูนย์ ภาค
*****************************
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ใบสมัครการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
*****************************
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา........................................................................................................สังกัด........................
ที่อยู.่ .........................................................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................... รหัสไปรษณี ย.์ .................
โทรศัพท์ ..................................................................โทรสาร..................................................................
2. ระดับ
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ..................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .........................
โทรศัพท์ ............................................... E-mail ...............................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล ..................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน .................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ..........................
โทรศัพท์ ............................................... E-mail ..............................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา ........................................................................................................................................
โทรศัพท์ ........................................................ E-mail ...............................................................................
โรงเรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา และ นักเรี ยนที่ประสงค์เข้าร่ วมกิจกรรม ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ใน
การแข่ ง ขัน ครั้ งนี้ แ ล้ว ยิน ดี ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ดัง กล่ า วทุ ก ประการและยอมรั บ ผลการตัด สิ น ของ
คณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและเฝ้าระวัง
สถานศึ กษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เ ข้ าร่ ว มกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติต ามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1.........................................................................
(.........................................................................) ตัวบรรจง
2.........................................................................
(.........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา ..........................................................................
(........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา .........................................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (........................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน .…….…….. พ.ศ………...…
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การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา เป็ นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สาํ คัญของการศึกษา
ระดับสู งขึ้นไป ที่จะนําไปสู่ การพัฒนากําลังคนของประเทศในอนาคต ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง และการประกอบอาชีพ ฯลฯ ให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องและมีความก้าวหน้า
ทัดเทียมกับนานาประเทศ การพัฒนาด้านต่างๆ เหล่านี้ ตอ้ งอาศัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เป็ นพื้ นฐานทั้งสิ้ น ดังนั้นในปั จจุ บ ันรั ฐบาลจึ งให้ การสนับสนุ นการพัฒนากําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็ นสําคัญโดยส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรี ยน และเน้นให้
นักเรี ยนสามารถสื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถคิด วิเคราะห์และทดลองปฏิบตั ิอย่างมี
เหตุผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทําให้นกั เรี ยนมีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ที่ดี สนใจเรี ยนวิทยาศาสตร์ และนําความรู ้ไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันได้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นนักเรี ยนให้รักวิทยาศาสตร์ และเรี ยนวิทยาศาสตร์
อย่างสนุก จึงสมควรจัดให้มีการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนระดับ
ประถมศึกษา ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกระตุน้ ให้นักเรี ยนรู ้ จกั คิ ดค้นคว้าและผลิ ตสิ่ งประดิ ษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่ อให้เกิ ดความร่ วมมื อ ในการทํา งานและแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในกลุ่ ม
สมาชิกนักประดิษฐ์
2.3 เพื่อส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความมีเหตุผลและใช้ทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาในเขตการศึกษากรุ งเทพมหานครและเขต
การศึกษาส่ วนภูมิภาคทัว่ ประเทศ ส่ งผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ประเภททีมไม่เกิ น 3
คน เข้าร่ วมประกวดไม่ต่าํ กว่า 200 ชิ้น
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3.2 ด้า นคุ ณ ภาพ ได้ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ต ามความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ท างด้า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กาํ หนดให้ และมีเป้าหมายให้นกั เรี ยน
ที่เข้าร่ วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ระยะเวลาดำเนินการ
กําหนดการที่แน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนย์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าํ หนดโดยให้สอดคล้อง
กับช่วงเวลา ดังนี้
4.1 เตรี ยมการระหว่างเดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2565
4.2 การดําเนินการประกวด
4.2.1 รอบคัดเลือก (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค)
4.2.2 รอบชิงชนะเลิศ ตัดสิ นเดือนสิ งหาคม 2565
4.2.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ชนะการประกวดในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
5. แนวทางการดำเนินการ
5.1 นิยามสิ่ งประดิษฐ์
5.1.1 ความหมายสิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
สิ่ งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การพัฒนา การปรับปรุ งหรื อ การ
ทําขึ้นใหม่ที่มีปรากฏให้เห็นเป็ นรู ปธรรม เช่น อุปกรณ์ เครื่ องมือใช้สอย สิ่ งของ
เครื่ องใช้ เครื่ องจักรกลเพื่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิ ทธิภาพ เพิ่มความสะดวก
ในการใช้ ลดต้นทุนหรื อลดงาน เป็ นต้น
5.1.2 ความแตกต่างระหว่างโครงงานวิทยาศาสตร์กบั สิ่ งประดิษฐ์
โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งแสดงถึ ง การดํา เนิ น งานตามขั้ น ตอน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ การตั้งสมมุติฐาน การวางแผน ออกแบบการ
ทดลอง การทดลอง การเก็ บ ข้อ มู ล วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การสรุ ป ผล โครงงาน
วิทยาศาสตร์ จะต้องมีรายงานซึ่ งประกอบด้วย ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีทฤษฎีทาง
วิชาการสนับสนุน ไม่จาํ เป็ นต้องมีผลงานที่เป็ นรู ปธรรมจับต้องได้มาจัดแสดง
สิ่ งประดิษฐ์ เป็ นการใช้ทกั ษะฝี มือความชํานาญ ไม่จาํ เป็ นต้องมีรายงาน
แต่ตอ้ งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพการทําผลงานของสิ่ งที่ประดิ ษฐ์
ขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม อาจมีเอกสาร การออกแบบ แนวคิดประกอบ เพิ่มความ
เข้าใจด้วยก็ได้
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โครงงาน
1. เริ่ มจากหาสมมุติฐาน สาเหตุ วัตถุประสงค์
2. ดําเนินการตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. ผลงาน เป็ นรายงานทางวิชาการ และ / หรื อ
ผลิตภัณฑ์
4. มีขอ้ มูลทางวิชาการ ทฤษฎีสนับสนุน

สิ่ งประดิษฐ์
1. เริ่ มจากการคิด พัฒนา ปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยู่
หรื อสร้างสรรค์ใหม่
2. ใช้ทกั ษะ ฝี มือ
3. ผลงานเป็ นผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ฯลฯ
เป็ นรู ปธรรม
4. ไม่จาํ เป็ นต้องแสดงข้อมูลทางวิชาการ
สนับสนุนก็ได้

5.2 หลักเกณฑ์ เกีย่ วกับสิ่ งประดิษฐ์
5.2.1 การทํา สร้าง หรื อผลิตอุปกรณ์ เครื่ องใช้สอย เครื่ องจักรกล อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทํามาจากวัสดุใด ๆ ก็ได้
5.2.2 ต้องไม่มีชื่อหรื อรู ปลักษณ์ ที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา สังคมหรื อองค์กรใด ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบในทางที่เสื่ อมเสี ย
5.3 ขั้นเตรียมงาน
5.3.1 จัดทําโครงการเสนอขอรับอนุมตั ิจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
5.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด
5.3.3 ส่ งหนังสื อเชิญหน่วยงานต่างๆ ทุกสังกัดให้นกั เรี ยนส่ งผลงานสิ่ งประดิษฐ์
เข้าประกวด
5.3.4 ติดต่อกรรมการผูต้ ดั สิ นพร้อมทําหนังสื อเชิญถึงต้นสังกัด
5.4 ขั้นดําเนินงาน
5.4.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการประกวด เตรี ยมพิธีการ ฯลฯ
5.4.2 ประชุมคณะกรรมการผูต้ ดั สิ นเพื่อพิจารณาเกณฑ์การตัดสิ น
5.4.3 ดําเนินการประกวดและประกาศผล
5.4.4 นักเรี ยนที่ชนะการประกวดรับรางวัลและเกียรติบตั รในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
5.4.5 จัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่ชนะการประกวดในงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
36 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

6. งบประมาณ
งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
7. ผู้รับผิดชอบ 6 ศูนย์ภูมิภาค
1 ภาคเหนือตอนบน
2 ภาคเหนือตอนล่าง
3 ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
4 ภาคตะวันออก
5 ภาคใต้
6 ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

8. การติดตามประเมินผล
8.1 สังเกตการร่ วมกิจกรรมของนักเรี ยน
8.2 ติดตามจากแบบสอบถามผูเ้ ข้าชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ
8.3 สรุ ปผลการประเมินและรายงานผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นั ก เรี ย นมี ค วามสนใจติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น
9.2 นั ก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ ใ นการคิ ด แก้ปั ญ หาด้ว ยทัก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มากขึ้น
9.3 นักเรี ยนสามารถสร้างสิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

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

1. กติกา ข้อกำหนดของการประกวด
1.1 ประเภทการประกวด
สําหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษา เท่านั้น เป็ นการประกวดประเภททีม ทีมละ 3 คน
1.2 การสมัคร
1.2.1 คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมการประกวด
- เป็ นนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
- สมัครเป็ นทีมๆ ละ 3 คน
1.2.2 จํานวนที่รับสมัคร ส่ งผลงานได้โรงเรี ยนละไม่เกิน 3 ชิ้น
1.2.3 สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภาค ที่
ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
1.2.4 สถานที่ติดต่ อสอบถามและรับสมัคร
1. ภาคเหนือตอนบน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ภาคเหนือตอนล่าง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5. ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

6. ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

(ศูนย์ ภูมิภาคจะประชาสั มพันธ์ และแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ การสมัครผ่านทาง www.scisoc.or.th/sciweek)
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1.2.5 วิธีการสมัคร
1. สมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek
2. จัดเตรี ยมรายละเอียดของสิ่ งประดิษฐ์ (ยังไม่ตอ้ งส่ งชิ้นงานจริ ง) เช่น ชื่อ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส่ ว นประกอบ การทํา งาน การใช้ป ระโยชน์ ฯลฯ ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
สิ่ งประดิ ษฐ์น้ ันๆ พอเป็ นสังเขป พร้ อมทั้งส่ งภาพถ่ายหรื อแบบรู ป หรื อภาพร่ างให้เห็ น
รู ปร่ าง สัดส่ วน เพียงพอที่จะเป็ นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกได้
1.2.6 วิธีการส่ งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่ งประดิษฐ์
- ให้ส่งทางไปรษณี ย ์ (วงเล็บมุมซองว่า ส่ งเอกสารรายละเอียดสิ่ งประดิษฐ์ฯ)
ทั้งนี้คณะกรรมการจะถือวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสําคัญ หรื อ
- ส่ งเป็ นไฟล์ pdf ทางอีเมลตามที่แต่ละศูนย์ภูมิภาคกําหนด
1.3 ข้ อกําหนดและเงื่อนไขการส่ งผลงาน
1.3.1 เป็ นผลงานสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักเรี ยนระดับประถมศึกษา
1.3.2 เป็ นผลงานสิ่ งประดิษฐ์ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3.3 ไม่จาํ กัดประเภทผลงานสิ่ งประดิษฐ์
1.3.4 แต่ละโรงเรี ยนส่ งผลงานได้ไม่เกิน 3 ชิ้น
1.4 วิธีการดําเนินงาน จัดการประกวดเป็ น 2 รอบ
1.4.1 รอบคัดเลือก ภายหลังการแจ้งความจํานงเข้าร่ วมประกวดสิ่ งประดิ ษฐ์
แล้ว ทีมผูเ้ ข้าแข่งขันต้องจัดส่ งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่ งประดิ ษฐ์ฉบับสมบูรณ์
(ยังไม่ตอ้ งส่ งชิ้นงานจริ ง) มายังคณะกรรมการพิจารณารอบคัดเลือกที่ศูนย์ภาคที่จดั กิจกรรม
ภายในกําหนดเวลา และคณะกรรมการจะคัดเลื อกสิ่ งประดิ ษฐ์ที่มีคะแนนประเมิ นตาม
เกณฑ์ เข้าสู่ การพิจารณาในรอบตัดสิ น
1.4.2 รอบตัดสิ น คณะกรรมการพิจารณาจากชิ้นงานสิ่ งประดิษฐ์ และเอกสาร
รายละเอียดผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ การจัดแสดง การนําเสนอและตอบข้อซักถาม
แล้วพิจารณาตัดสิ นสิ่ งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 2 3 และรางวัล ชมเชย 2 รางวัล
1.5 คณะกรรมการตัดสิ น
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ของศูนย์ภูมิภาคที่จดั กิ จกรรม และกรรมการร่ วม
จากภายนอกมหาวิทยาลัย
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2. เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจากผลงานและสัมภาษณ์นักเรียนตามเกณฑ์ดังนี้
2.1 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
2.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วสั ดุ (หาง่าย ประหยัด คุม้ ค่า และราคาถูก)
2.3 เทคนิ คการผลิต (ขนาด องค์ประกอบ ความชัดเจน ความสวยงาม ความคงทน
ความสอดคล้องของภาพและเสี ยง)
2.4 ประโยชน์ของสิ่ งประดิษฐ์
3. รางวัล
ระดับประถมศึกษา ทีมที่ชนะการแข่งขัน จะได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 2 รางวัล จะได้รับของที่ระลึก พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ระดับประเทศ
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
รางวัลชมเชย
มี 3 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
4. แผนการดำเนินกิจกรรม วันเวลาขึ้นอยูก่ บั การจัดกิจกรรมของแต่ละศูนย์ภาค
................ รับสมัคร
................ ผูส้ มัครตรวจสอบผลการสมัคร(ศูนย์ภาคที่จดั กิจกรรมจะแจ้งให้ทราบ)
................ ผูส้ มัครส่ งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม
................ วันสุ ดท้ายของการส่ งเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่ งประดิษฐ์ฉบับสมบูรณ์
................ ประกาศตอบรับเอกสารรายละเอียดของผลงานสิ่ งประดิษฐ์ที่ผสู ้ มัครนําส่ ง
................ ประกาศชื่อทีมโรงเรี ยนที่ผา่ นรอบคัดเลือก
................ ทุกทีมที่ผา่ นรอบคัดเลือกเข้าสู่ รอบตัดสิ นจัดแสดงสิ่ งประดิษฐ์และประกวด
รอบตัดสิ น และนําเสนอสิ่ งประดิษฐ์ดว้ ยวาจาและตอบคําถามของคณะกรรรมการ
................ ประกาศผลผูช้ นะการประกวด
*** แผนการดําเนินการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขอความกรุณาผู้ส่งผลงานฯ ติดตามกําหนดการ
ของแต่ ละศูนย์ ภูมิภาค
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย
ระดับประถมศึกษา
*****************************
1. ชื่อสิ่ งประดิษฐ์ ............................................................................................................................................
2. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ..........................................................................................สังกัด...............................
ที่อยู.่ ......................................................................... ตําบล/แขวง............................................................
อําเภอ/เขต................................................. จังหวัด......................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................
โทรศัพท์ ................................................................. โทรสาร..................................................................
3. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
3.1 ชื่อ – สกุล ................................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ................................................................ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ .......................
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail .......................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล ................................................................................. วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ................................................................ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ .......................
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail .......................................................................
3.3 ชื่อ – สกุล ................................................................................ วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................................... ชั้นประถมศึกษาปี ............................
โทรศัพท์ ...................................................... E-mail .......................................................................
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา..........................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................................... E-mail ......................................................................
โรงเรี ยน อาจารย์ที่ปรึ กษา และนักเรี ยนที่ส่งผลงาน ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้ง
นี้และยินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทุกประการ และขอรับรองว่ าโครงงานที่ส่งประกวดนี้เป็ นผลงาน
ที่คิด ขึ้นใหม่ /พัฒ นาต่ อยอดโดยได้ ร ะบุร ายละเอีย ดให้ ทราบอย่ างชั ด เจน มิได้ คัด ลอก เลีย นแบบ ไม่ ว่ า
ทั้ ง หมดหรื อ แต่ เ พี ย งบางส่ วนจากผลงานของตนเองและผู้ อื่ น และยอมรั บ ว่ า ผลการตัด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้องกันและเฝ้าระวัง
สถานศึ กษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เ ข้ าร่ ว มกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติต ามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1. ....................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
2. ....................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
3. ....................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา .........................................................................
(.......................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา .......................................................................
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (.......................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ............ เดือน .................. พ.ศ. ..........
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 41

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา - สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ - อพวช.
SST - NSM Science Project
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า องค์
ความรู ้วิทยาศาสตร์ ที่แข็งแกร่ งจะนําไปสู่ การพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการแพทย์ อันจะส่ งผลต่อความรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มที่พฒั นาแล้วจะให้
ความสําคัญต่อการ ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นอย่างมาก พร้อมทั้งปลูกฝังให้
ประชากรของชาติเห็นความสําคัญและมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนบั ตั้งแต่
เยาว์ว ยั สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
กิ จกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิ จกรรมหนึ่ งที่ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม และ
กระตุน้ ให้เยาวชนของชาติได้ฝึกการใช้ทกั ษะกระ บวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี
สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ ฯ และ อพวช. จึ ง จัด ให้ มี ก ารประกวดโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ข อง
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเยาวชนให้ใช้ทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และ
ฝึ กใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา
2.2 เพื่อกระตุน้ ให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจต
คติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกัน
2.4 เพื่ อ สนองนโยบายของชาติ ใ นการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ต ามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทัว่ ประเทศ ส่ งโครงงานเข้าร่ วม
ประกวดในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดดําเนินการโดยศูนย์ภูมิภาคทั้งหมด 6 ศูนย์ ทัว่ ประเทศ
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3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู ้ ความเข้าใจในการ
ใช้ทกั ษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์
ที่มีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวันมากยิง่ ขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กบั
โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ
4.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอความร่ วมมือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เป็ นศูนย์ประกวดในทุกภาคของ
ประเทศ เพื่อการดําเนินการประกวดระดับภูมิภาค (ตามประกาศของศูนย์ภูมิภาค)
4.3 หน่วยงานที่ดาํ เนินการจัดประกวดระดับภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4.4 คณะกรรมการดําเนิ นการประกวดระดับภูมิภาค ดําเนิ นการประกวดโดยให้แต่
ละโรงเรี ยนส่ งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงานและรายงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก และ
ตัดสิ นผลการประกวดในระดับภูมิภาค
4.5 นักเรี ยนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือก นําโครงงานมาติดตั้ง
เพื่อให้กรรมการตัดสิ น และตั้งแสดงให้ผสู ้ นใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ งชาติ
ที่จดั ขึ้นในระดับภูมิภาค นักเรี ยนเจ้าของโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองทุกประเภท
สาขาในระดับภูมิภาค นําโครงงานเข้าร่ วมประกวดระดับประเทศ เพื่อตัดสิ นโครงงาน
ชนะเลิศระดับประเทศ และโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ( 9 โครงงาน) นํา โครงงานเข้า ร่ ว มประกวด Best of the Best ของแต่ ล ะสาขา
(สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะแจ้งวันในภายหลัง)
5. ระยะเวลาดำเนินการ
กํา หนดการที่ แ น่ น อนของแต่ ล ะขั้น ตอน ศู น ย์ภู มิ ภ าคเป็ นผู ้ก ํา หนดโดยให้
สอดคล้องกับช่วงเวลา ดังนี้
......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งเรื่ องเชิญชวนส่ งใบสมัครและข้อเสนอโครงงาน
......………* หมดเขตรับสมัครข้อเสนอโครงงาน
......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งตอบรับใบสมัครเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
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......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งผลการคัดเลือก และโรงเรี ยนแจ้งยืนยันจํานวนโครงงาน
ที่ส่งเข้าประกวดมายังศูนย์ภูมิภาค พร้อมส่ งเอกสารการจัดทําโครงงาน
ฉบับสมบูรณ์ ในรู ป pdf file (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค) เพื่อ
ศูนย์ภูมิภาคทําการคัดเลือก
......………* คณะกรรมการระดับภาคตัดสิ นโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
......………* ศูนย์ภูมิภาคส่ งผลการตัดสิ นโครงงานระดับภาค มายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
......………* สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ ฯ แจ้ง เรื่ อ งการประกวดระดับ ประเทศไปยัง
โรงเรี ยนที่มีโครงงานได้รับรางวัลเหรี ยญทองในระดับภูมิภาค
......………* โครงงานที่ได้รับเหรี ยญทองจากระดับภูมิภาค เข้าร่ วมประกวดระดับประเทศ
......………* โครงงานที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 9
โครงงาน) เข้าร่ วมประกวด Best of the Best ของแต่ละสาขา
หมายเหตุ 1) * วันที่และระยะเวลา แต่ ละศูนย์ ภูมิภาคจะเป็ นผู้พจิ ารณา
2) การดําเนินการของโครงงานต้ องอยู่ในช่ วงไม่ เกิน 12 เดือนนับถึงวันสมัคร
3) โครงงานต้ องไม่ เคยได้ รับรางวัลในระดับชาติหรื อนานาชาติมาก่ อน หากได้
รั บรางวั ลหลั ง จากสมั ค รแล้ ว โรงเรี ย นต้ องแจ้ ง ให้ ศู น ย์ ภู มิ ภ าค หรื อแจ้ ง
สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ทราบหากว่ าได้ เข้ าประกวดระดับประเทศ
6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มีข้นั ตอนการคัดเลือกดังนี้
6.1.1 โรงเรี ยน / สํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา หรื อจังหวัด ควรจัดให้มี ก าร
ประกวดแข่ งขันมาก่ อ น เพื่ อ คัดเลื อกโครงงานที่ มีคุ ณภาพ เหมาะสมแก่ การเข้า
ประกวด โดยให้ส่ ง ใบสมัค รพร้ อ มข้อ เสนอโครงงาน ไปยังศู นย์ภูมิ ภาค ตามที่
กําหนดไว้ในตารางข้อที่ 9.1
การแบ่ งจังหวัดของแต่ ละศูนย์ ภูมิภาค
1) ศู นย์ ภ าคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนบน 18 จังหวัด เป็ นดังนี้
- กรุ งเทพมหานคร - สมุทรปราการ
- พระนครศรี อยุธยา - สุ พรรณบุรี
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- ลพบุรี
- สระบุรี
- สิ งห์บุรี
- กาญจนบุรี
- นครปฐม
- สมุทรสงคราม
- สมุทรสาคร
- ราชบุรี
- เพชรบุรี
- ประจวบคีรีขนั ธ์
2 ) ศูนย์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออก 8
จังหวัด เป็ นดังนี้
- ฉะเชิงเทรา
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- ชลบุรี
- จันทบุรี
- ตราด
- ระยอง
3 ) ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ประสานงานในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ 20 จังหวัด เป็ นดังนี้
-

หนองคาย
- หนองบัวลําภู
- เลย
- อุดรธานี
กาฬสิ นธุ์
- นครพนม
- มุกดาหาร
- สกลนคร
ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- ร้อยเอ็ด
- ชัยภูมิ
นครราชสี มา
- บุรีรัมย์
- สุ รินทร์
- ยโสธร
- อํานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ
- อุบลราชธานี - บึงกาฬ
4 ) ศูนย์ ภาคเหนือตอนล่ าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง 9 จังหวัด เป็ นดังนี้
- ตาก
- พิษณุโลก
- เพชรบูรณ์
- สุ โขทัย
- อุตรดิตถ์
- กําแพงเพชร
- นครสวรรค์
- พิจิตร
- อุทยั ธานี
5 ) ศูนย์ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จัดสลับหมุนเวียนประสานงานใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เป็ นดังนี้
- เชียงใหม่
- น่าน
- พะเยา
- เชียงราย
- ลําปาง
- แพร่
- แม่ฮ่องสอน
- ลําพูน
6 ) ศูนย์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ 14
จังหวัด เป็ นดังนี้
- ระนอง
- สุ ราษฏร์ธานี
- ตรัง
- ชุมพร
- นครศรี ธรรมราช - พัทลุง
- กระบี่
- พังงา
- ภูเก็ต
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล
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6.1.2 ศูนย์ภูมิภาคแจ้งผลการพิจารณาไปยังโรงเรี ยนเพื่อให้เข้าประกวดในระดับภูมิภาค
6.1.3 การประกวดใช้เกณฑ์เดียวกันทัว่ ประเทศ ดังนั้นเพื่อความเสมอภาค ศูนย์
ประกวดควรเข้มงวดกับกติกา คือ การรับสมัครไม่เกินกําหนดเวลา จํานวนหน้าของ
รายงาน และ รู ปแบบการนําเสนอเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
6.1.4 ศูนย์ภูมิภาคจัดการประกวดในช่ วงเวลา และรู ปแบบที่มีความเหมาะสม
ก่อนการประกวดระดับประเทศ
6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีข้นั ตอนดังนี้
6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ แจ้งโรงเรี ยนที่โครงงานได้รับรางวัลเหรี ยญทอง
ระดับภูมิภาค เพื่อเข้าร่ วมการประกวดระดับประเทศโดยจัดทําและนําส่ ง
(1) ไฟล์รายงานในรู ปแบบ pdf
(2) คลิ ปวิ ดีโอนําเสนอโครงงานความยาวไม่เกิ น 4 นาที ในรู ปแบบ mp4
ขนาดไม่เกิน 200 MB
โดยส่ งมาที่อีเมล contact@scisoc.or.th
6.2.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิ นโครงงานฯ ระดับประเทศ
6.2.3 ดําเนินการประกวด ตัดสิ นและการประกาศผลโครงงานชนะเลิศระดับประเทศ
7. ประเภทของโครงงาน
7.1 โครงงานที่ส่งประกวด ต้องเป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรื อเทคโนโลยี ซึ่ง
อาจเป็ นโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง การสํารวจข้อมูล งานพิสูจน์ทฤษฎี หรื อ ชิ้นงานที่
ประดิษฐ์ข้ ึน
7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดับ (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอน
ปลาย) แบ่งเป็ น 3 สาขา
7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ กายภาพ
เป็ นหลัก ได้แก่ เคมี วัสดุ ศาสตร์ ฟิ สิ กส์ คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์
ธรณี วิทยา และ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่ น การสกัดด้วย
กระบวนการทางเคมี การปรับปรุ งวัสดุดว้ ยกระบวนการทางเคมี การสร้างสมการ
คณิ ตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ
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7.2.2 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพเป็ น
หลัก ได้แก่ ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี และ วิทยาศาสตร์
สิ่ งแวดล้อมด้านชี วภาพ ตัวอย่างเช่ น การศึกษาระบบนิ เวศ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯลฯ
7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่ใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์
หลายสาขา ซึ่งอาจแสดงได้ดว้ ยชิ้นงานที่ประดิษฐ์ข้ ึนที่มีกระบวนการวางแผน ออกแบบ
และเก็บข้อมูลอย่างเป็ นระบบ หรื อแสดงด้วยข้อมูลการทดลอง ได้แก่ โครงงาน
วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ ด้านพลังงาน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ อาหารและสุ ขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็ นต้น
8. การสมัคร
8.1 ระดับของนักเรี ยนผูม้ ีสิทธิ์ส่งโครงงาน
8.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.2 จํานวนนักเรี ยนและอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวนนักเรี ยนในแต่ละโครงงาน มีได้ไม่
เกิน 3 คน อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก 1 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษาพิเศษ (ถ้ามี) สามารถมีได้ไม่
เกิน 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักจะต้องเป็ นอาจารย์ประจําของโรงเรี ยน
8.3 ขั้นตอนการสมัคร
8.3.1 กรอกใบสมัค รออนไลน์ ที่ www.scisoc.or.th/sciweek พร้ อ มอัพ โหลด
บทคัดย่อ แบบข้อเสนอโครงงาน และรายงาน ซึ่งทําขึ้นตามรู ปแบบที่กาํ หนด
8.3.2 จัด ทํา ไฟล์ร ายงานฉบับ สมบู ร ณ์ ต ามรู ป แบบที่ ก าํ หนด พร้ อ มส่ ง ไฟล์
รายงานในรู ป แบบ pdf ทางอี เ มล (ตามประกาศของแต่ ล ะศู น ย์ภู มิ ภ าค) ไปที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประจําศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ
8.3.3 เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมด ศูนย์ภูมิภาคจะพิจารณาโครงงาน จากนั้นจึงแจ้ง
ผลและรายละเอี ยดในการประกวดให้ทราบ (ระยะเวลาขึ้ น อยู่กับ ศูนย์ภูมิ ภาคที่
รับผิดชอบ)
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9. สถานที่ดำเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด
9.1 ระดับภาค จัดขึ้นตามศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย์ เสร็ จสิ้ นในเดือนสิ งหาคม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละศูนย์ภูมิภาค ดังนี้
ภาค

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่ต้งั

โทรศัพท์ / โทรสาร

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

Tel 053-873817,

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง
จังหวัดพิษณุโลก
อ.เมือง
จังหวัดขอนแก่น

Tel 055-963130,
055-963-112
Tel 043-009700 ต่อ
42959 - 60

ศูนย์ภาคใต้

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

อ.หาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

Tel 074-288064,
074-288064

ศูนย์ภาคตะวันออก

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

อ.เมือง
จังหวัดชลบุรี

Tel 038-102222 ต่อ
7549

ศูนย์ภาคกลาง

องค์การพิพิธภัณฑ์
ต.คลองห้า อ.คลอง
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หลวง จ. ปทุมธานี

ศูนย์ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง
ศูนย์ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ

053-873-800

Tel 02-5779999 ต่อ
1745, 1790, 1791

9.2 ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบโดย
9.2.1 จัดการประกวดในระดับประเทศโดยให้ส่งไฟล์รายงานในรู ปแบบ pdf พร้อม
คลิป วิดีโ อความยาวไม่เ กิ น4 นาทีในรู ป แบบ mp4 ขนาดไม่เกิ น 200 MB มายัง
สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยฯ ทางอีเมล contact@scisoc.or.th สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ โทรศัพท์ 02 - 218-5245, 02 – 252-7987,
097-0123-579
9.2.2 รายละเอียดการเตรี ยมงานดูเพิ่มเติมในข้อ 6.2
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10. รางวัล
ระดับภูมิภาค ในแต่ ละระดับนักเรียนและสาขาโครงงาน
 รางวัลสํ าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
- เหรี ยญทอง 3 สาขาๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 4,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญเงิน 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 3,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 4 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 2,000 บาท และเกียรติบตั ร
- รางวัลเชิ ด ชู เ กี ย รติ ได้รั บ เกี ย รติ บ ัตร (จํา นวนรางวัล ไม่ เ กิ น 10% ของจํา นวน
โครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละสาขา)
 รางวัลสํ าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เหรี ยญทอง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 5,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญเงิน 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 3,500 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญทองแดง 3 สาขาๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุน รางวัลละ 2,500 บาท และเกียรติบตั ร
- รางวัลเชิ ด ชู เ กี ย รติ ได้รั บ เกี ย รติ บ ัตร (จํา นวนรางวัล ไม่ เ กิ น 10% ของจํา นวน
โครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละสาขา)
 เกีย รติบัตรและเหรี ย ญรางวัล สําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักเรี ยนทุกโครงงาน
ที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ โครงงานที่ได้เหรี ยญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะต้องเข้าประกวดในการแข่งขันระดับประเทศ
ระดับประเทศ ในแต่ ละระดับและสาขาโครงงาน
 รางวัลสํ าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
- เหรี ยญทอง 3 สาขา ๆ ละ 1 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 15,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญเงิน 3 สาขา ๆ ละ 2 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลรางวัลละ 9,000 บาท และเกียรติบตั ร
- รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 สาขา ๆ ละ 6 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 4,500 บาท และเกียรติบตั ร
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 49

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 รางวัลสํ าหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- เหรี ยญทอง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 20,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญเงิน 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 16,000 บาท และเกียรติบตั ร
- เหรี ยญทองแดง 3 สาขา ๆ ละ 3 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 12,000 บาท และเกียรติบตั ร
- รางวัลเชิดชูเกียรติ 3 สาขา ๆ ละ 9 รางวัล เงินสนับสนุนรางวัลละ 6,000 บาท และเกียรติบตั ร
 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักเรี ยนทุกโครงงานที่
ได้รับรางวัล
หมายเหตุ นักเรี ยนเจ้าของโครงงานที่ได้เหรี ยญทองทั้ง 3 สาขา ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จะแข่งขันรอบ Best of the Best เพื่อชิงรางวัลโล่พระราชทาน และผูช้ นะ
รอบ Best of the Best จะเข้ารับพระราชทานโล่ในปี ถัดไป
11. การตัดสิน
การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.1 ภาพรวมของโครงงาน
 ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
- ความแปลกใหม่ของปัญหา การเสนอแนวคิด และการระบุตวั แปรที่ตอ้ งการศึกษา
(เป็ นการดัดแปลงจากผูท้ ี่เคยทํามาก่อน หรื อการคิดขึ้นใหม่)
- การออกแบบการทดลอง (เป็ นการดัดแปลงจากที่ผอู ้ ื่นเคยทํามาก่อนหรื อการคิด
ขึ้นใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวัดและควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การ
ทดลองซํ้า การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็ นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคล้องกับปัญหา)
 การใช้ วิธีทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ )
- การสังเกตที่นาํ มาสู่ ปัญหา
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
- การให้นิยามเชิงปฏิบตั ิการอย่างถูกต้อง
- การทําการทดลอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
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 การแสดงให้ เห็นถึงความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องที่ทํา
- การใช้หลักการทํางานทางวิทยาศาสตร์ ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู ้ และ
ปัญหาโดยมีความเข้าใจอย่างดี
- การอ้างถึงความรู ้ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจในความรู ้ ที่
อ้างถึงเป็ นอย่างดี
 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้ อมูลอย่ างเพีย งพอ
- การบันทึกข้อมูลมีเพียงพอ ต่อเนื่ อง และเป็ นระเบี ยบ ซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งความ
ละเอียดถี่ถว้ น ความมานะบากบัน่
- ความตั้งใจจริ งในการทําการทดลอง
 คุณค่ าของโครงงาน
- ควรระบุ คุ ณค่ าหรื อ ประโยชน์ ข องโครงงาน และ/หรื อ ประโยชน์ ในด้า นการ
แก้ปัญหาของสิ่ งแวดล้อม สังคม
 การนําเสนอรายงาน (ดูรายละเอียดในข้ อ 11.2)
11.2 รายงาน (ไม่ เกิน 15 หน้ า ไม่ รวม กิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง และ
สารบัญรู ปภาพ และภาคผนวกอีกไม่ เกิน 5 หน้ า) ในการเขียนรายงานในส่ วนเอกสารที่
เกี่ ยวข้อง ขอให้เนื้ อหากระชับเท่าที่จาํ เป็ น ขอให้นักเรี ยนเขียนส่ วนผลการทดลองและ
อภิปรายผลให้ละเอียดชัดเจน
 ความถูกต้ องของแบบฟอร์ ม
- ครอบคลุมหัวข้อที่สาํ คัญ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามลําดับ (บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทนํา เอกสารที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
ผลการทดลองและการอภิปรายผล สรุ ปผล ข้อเสนอแนะ (หากมี) เอกสารอ้างอิง
หรื อบรรณานุกรม และภาคผนวก)
 ผลการทดลองและอภิปรายผล
- แสดงผลในลักษณะรู ปภาพ กราฟ ตาราง ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัด
และชัด เจน ไม่ ค วรมี ความซํ้าซ้อนของการนําเสนอ เช่ น การเสนอในรู ปแบบ
ตาราง ก็ไม่ควรมีกราฟที่เป็ นข้อมูลเดียวกันแสดงอีก
- การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติมีหรื อไม่ เช่น ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) การเปรี ยบเที ยบความแตกต่ าง
ของข้อมูล
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- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรี ยบเทียบผลที่ได้กบั ที่เคย
มี ผู ้ร ายงานไว้ใ นการศึ ก ษาคล้า ยกัน หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกัน มี ข ้อ เสนอแนะหรื อ
สมมุติฐานสําหรับการศึกษาทดลองต่อไป
 การใช้ ภาษาและคําศัพท์ ทางวิทยาศาสตร์
- ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่ อข้อมูลที่สําคัญให้
ผูอ้ ่านเข้าใจได้เป็ นอย่างดี
 การสรุปผลการทดลอง
- สรุ ปผลการทดลองทั้งหมดที่ได้ (ไม่ตอ้ งอธิบายเหตุผล) โดยอาจเขียนสรุ ปเป็ นข้อ ๆ
 การอ้ างอิงในเนื้อหา
ควรทําให้ถูกต้องตามหลักสากล ซึ่งมี 2 แบบ ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
ก) แบบที่อา้ งอิงด้วยชื่อ จะตามด้วย ปี เช่น “จากรายงานของธวัชชัย สันติสุข (2532)
พบว่า………..”
ข) แบบที่ อ ้างด้ว ยระบบตัวเลข ซึ่ งจะเรี ยงลําดับ การอ้า งอิ ง ก่ อ นหลัง เช่ น “จาก
รายงานที่เกี่ยวกับการสกัดคลอโรฟิ ลล์จาก สาหร่ าย พบว่า ……….(1)”
เอกสารอ้ างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงจะสอดคล้องกับการอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้
ก) แบบที่อา้ งอิงด้วยชื่อ ปี จะเรี ยงตามลําดับอักษรจาก ก-ฮ, A-Z เช่น
ธวัชชัย สันติสุข (2532). “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดี ต ปั จจุบนั และ
อนาคต”. กรุ งเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หน้า 81 – 90.
ข) แบบที่อา้ งอิงด้วยระบบตัวเลข เรี ยงตามลําดับการอ้างอิงในเนื้อหา เช่น
1. ธวัชชัย สันติสุข (2532). “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดี ต ปั จจุบนั
และ อนาคต” กรุ งเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หน้า 81 – 90.
11.3 การจัดแสดงโครงงาน
 ความเหมาะสมในการใช้ อุปกรณ์
อุปกรณ์ ชิ้ นส่ วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานต้องเหมาะสมกับ
สถานที่จดั แสดงและเวลาแสดง
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 เทคนิค/รู ปแบบในการจัดแสดง
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนําเสนอข้อมูล และการใช้วสั ดุในแผงแสดง
โครงงาน ความสามารถในการจัดแสดงและสาธิ ตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิด
โดยรวม การจัดรู ปแบบของโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ (conceptual idea,
concise and attractive)
 ความประณีตสวยงาม
การจัดทําโปสเตอร์ ให้มีความสวยงาม ประณี ต สะอาด ตัวหนังสื อหรื อสี ที่ใช้ให้
เหมาะสม การจัดวางโครงงานเหมาะสม สวยงาม ไม่เกินเนื้ อที่ ดังรายละเอียดที่กาํ หนด
มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน
11.4 การอภิปรายปากเปล่ า
 การนําเสนอ
นําเสนอโครงงานต่อกรรมการ โดยสรุ ปเฉพาะประเด็นสําคัญของโครงงานในช่วงเวลา
ไม่ เกิน 4 นาที โดยครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้ (ไม่ตอ้ งแนะนําชื่อนักเรี ยนและโรงเรี ยน)
- ชื่อและความสําคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- วิธีการดําเนินงานโดยย่อ
- ผลการทดลอง
- สรุ ปผลแบบสั้นๆ
หมายเหตุ - นักเรี ยนอาจรายงานวิธีทาํ และผลการทดลองสลับกันไปทีละการทดลอง
 การตอบคําถาม
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องที่ทาํ
12. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนิ นการประกวด ได้รับการอุดหนุ นจากกระทรวงศึ กษาธิ การ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
13. การประเมินผล
- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการที่นกั เรี ยนส่ งเข้าประกวด
- จากการนําเสนอ และการตอบคําถามแบบปากเปล่าโดยนักเรี ยนที่เข้าประกวด
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14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประกวดเป็ นการส่ งเสริ มและการกระตุน้ ให้เยาวชนหันมาสนใจ ค้นคว้าหาความรู ้
จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากมีสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อาจจะนําไปประยุกต์ในชีวิตประจําวันแล้ว ยังเป็ นการนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันโดยปฏิบตั ิจริ ง ซึ่ งจะส่ งผลให้เยาวชนของชาติตระหนักถึง
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศได้เป็ นอย่างดี
การทําแผงสําหรั บแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์
*****************************

ให้ใช้ไม้อดั /แผ่นบอร์ด ทําตามขนาดกําหนด ดังนี้
แผ่น ก 1 ขนาด 60 ซ.ม. X 100 ซ.ม.
แผงแสดงที่เกินจากขนาด
แผ่น ข ขนาด 120 ซ.ม. X 100 ซ.ม.
ที่กาํ หนดจะถูกหักคะแนน
ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทํามุมฉากกับแผ่นกลาง
อุปกรณ์อื่นที่นาํ มาสาธิต อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้
ใช้พ้นื ที่ยนื่ ออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่เกิน 60 ซ.ม.

หมายเหตุ - แผงสําหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานวิทยาศาสตร์
 ทุกโครงงานต้องนําสมุดบันทึกข้อมูลการทดลองมาแสดงด้วย
*****************************
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รู ปแบบข้ อเสนอโครงงาน
(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อกั ษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point)
เรื่ อง ...............................................................................................................................................................
โดย 1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน ........................................................................................................................................................

1. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่นาํ ไปสู่ เรื่ องของโครงงานนี้วา่ มีมูลเหตุจูง
ใจหรื อมีแรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหน อย่างไร)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นาํ มาใช้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

4. แผนการดําเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะทําโครงงานนี้เพื่อให้ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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รู ปแบบบทคัดย่ อ
(ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A 4 ใช้อกั ษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point)
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
ชื่อโครงงาน ............................................................................................................................................
ชื่อนักเรี ยน ...........................................................................................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา ..............................................................................................................................
โรงเรี ยน .................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................... โทรสาร .............................................................
ระยะเวลาทําโครงงาน ตั้งแต่ ............................................................................................................
ส่ วนที่ 2 เนือ้ ความบทคัดย่ อ

บทคัดย่อ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ให้ จัดทําบทคัดย่ อเป็ นภาษาไทย ซึ่งควรมีรายละเอียด ดังนี้
- ปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีดาํ เนินการโดยสังเขป
- ผลของการศึกษาค้นคว้า การเสนอคําตอบให้แก่ปัญหาที่ศึกษาค้นคว้า หรื อการค้นพบ
- ข้อสรุ ปที่ชดั เจนและเป็ นประโยชน์
************************************************
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รู ปแบบรายงาน
(กระดาษขนาด A 4 ใช้อกั ษร Angsana ขนาดตัวอักษร 16 point)
กั้นหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 นิ้ว single line spacing
ปกนอก เรื่ อง ...........................................................................................................................................
โดย 1 .........................................................................................................................................................
2 ........................................................................................................................................................
3 ........................................................................................................................................................
โรงเรี ยน .......................................................................................................................................................
รายงานฉบับนี้เป็ นส่ วนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน..........................
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ .............เดือน..................... พ.ศ. .................
ปกใน เรื่ อง ............................................................................................................................................
โดย 1 ...................................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................................
3 ....................................................................................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก
1 ....................................................................................................................................................
ที่ปรึ กษาพิเศษ
1 ...................................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................................
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
ความยาวไม่เกิน 15 หน้า
สารบัญรู ปภาพ
(ไม่รวม กิตติกรรมประกาศ
บทที่ 1
บทนํา
สารบัญตาราง และ สารบัญ
บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รู ปภาพ)
บทที่ 3
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
บทที่ 4
ผลการทดลองและอภิปรายผล
บทที่ 5
สรุ ปผลและข้อเสนอแนะ
เอกสารอ้างอิงและภาคผนวก ไม่เกิน 5 หน้า
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หมายเหตุ

1. โปรดจัดทํารายงานตามรู ปแบบโดยเคร่ งครัด
- ขนาด A 4
- ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point กั้นหน้าซ้าย-ขวา ข้างละ 1 นิ้ว ด้านบน 1.5 นิ้ว
ด้านล่าง 1 นิ้ว
- บทคัดย่อ - บทที่ 5 รวมความยาวไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวมกิตติกรรมประกาศ
สารบัญ ตาราง และสารบัญ รู ป ภาพ อาจมี ภ าคผนวกได้อี ก ไม่ เ กิ น 5 หน้า
รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่ าที่กาํ หนดจะถูกตัดคะแนน
2. อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักของโครงงานมีเพียง 1 ท่าน และเป็ นอาจารย์ประจําของโรงเรี ยน
3. อาจารย์ที่ปรึ กษาพิเศษมีได้ไม่เกิน 2 ท่าน

*****************************
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ใบสมัคร
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา – สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ – อพวช.
SST – NSM Science Project
********************************

1. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ......................................................................................................................
ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................
2. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................ สังกัด...............................
ชื่อสถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ..............................................................................................................
ที่อยู่ .................................... ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/ เขต .....................................
จังหวัด ........................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ ................................
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร .....................................................................
3. ระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ประเภท

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
5.1 ชื่อ – สกุล ................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .......................
โทรศัพท์ .................................................... E-mail .......................................................................
5.2 ชื่อ – สกุล ................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ .......................
โทรศัพท์ .................................................... E-mail .......................................................................
5.3 ชื่อ – สกุล ................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................
เลขที่บตั รประชาชน .............................................................. ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ......................
โทรศัพท์ .................................................... E-mail .......................................................................
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6. อาจารย์ที่ปรึ กษา ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................. E-mail ......................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาพิเศษ (ถ้ามี) ......................................................................................................
7. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวด (ระบุเป็ นข้อๆ)
7.1 ............................................................................................................................................................
7.2 ............................................................................................................................................................
7.3 ............................................................................................................................................................
ผูส้ ่ งและโรงเรี ยนได้ทราบถึ งหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้ งนี้ แล้ว ยินดี ปฏิ บตั ิ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวทุกประการ และขอรับรองว่าโครงงานที่ส่งประกวดนี้เป็ นผลงานที่คิดขึ้นใหม่/
พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คดั ลอก เลียนแบบ ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อแต่เพียงบางส่ วนจากผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น และยอมรับว่าผลการตัดสิ นของคณะกรรมการ
ถือเป็ นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น อนึ่งหากไม่สามารถส่ งเอกสาร หรื อผลงานให้แก่คณะกรรมการ
จัดการประกวดระดับภูมิภาค หรื อ ระดับประเทศ ตามที่กาํ หนด ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์
เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและ
เฝ้ าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เข้ าร่ วมกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่ างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1...........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
2...........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
3...........................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา ............................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา.............................................................................
(...........................................................................) ตัวบรรจง
วันที่………. เดือน.………….. พ.ศ. ………..…
พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)
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การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น
*****************************

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับ
ประเทศ เป็ นหนึ่ งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาํ หรับเยาวชนที่จดั ขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ โดยความร่ วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็ นศูนย์จดั กิจกรรมวิทยาศาสตร์
สําหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุน้ ความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย
2. เป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนในช่วงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.1–ม.3)
ได้มีเวทีในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศเพื่อแสดงความสามารถในการนําเสนอการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ดว้ ยการแสดง Science Show
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานเป็ นทีมตลอดจนการแสดงออกอย่างเหมาะสม
ของเด็กไทย
รายละเอียดการประกวด
1. หัวข้ อการประกวด
“ มหั ศจรรย์ วิทยาศาสตร์ ”
2. การประกวดระดับภูมิภ าค เป็ นการประกวดในแต่ละภูมิภาคเพื่อคัดเลือกทีมที่ดี
ที่สุดของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 2 จํานวน 1 ทีม และของนักเรี ยนช่วงชั้นที่ 3 จํานวน 1 ทีม เพื่อ
เข้าประกวดระดับประเทศ การประกวดระดับภูมิภาคดําเนิ นการโดยคณะวิทยาศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็ นศูนย์จดั กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํ หรับเยาวชน มีดงั นี้
ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคกลาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
3. การประกวดระดับประเทศ เป็ นการประกวดระหว่างทีมที่ชนะเลิศมาจากระดับ
ภูมิภาคทั้ง 2 ช่วงชั้น ดําเนินการโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจําลองกรุ งเทพ
สํานักงานส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ใน
หัวข้อ “มหัศจรรย์ วทิ ยาศาสตร์ ”
เงินรางวัล
รางวัลระดับภูมิภาค ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
ระดับช่ วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
4,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
3,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
2,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย เกียรติบตั ร
ไม่เกิน 5 รางวัล
ระดับช่ วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3)
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
4,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
3,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
2,000 บาท
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย เกียรติบตั ร
ไม่เกิน 5 รางวัล
รางวัลระดับประเทศ ได้กาํ หนดไว้ดงั นี้
ระดับช่ วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
4,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ
2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
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ระดับช่ วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3)
รางวัลที่ 1
เงินรางวัล
10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล
8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ
2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบตั ร
การสมัครและเงื่อนไขผูกพัน
1. การสมัคร
(1) ต้องสมัครในนามโรงเรี ยน โดยการรับรองของผูบ้ ริ หาร
(2) โรงเรี ยนที่สมัครต้องส่ งข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก. คลิปวิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ของนักเรี ยนผูส้ มัคร
ในรู ปแบบไฟล์ mp4 ซึ่ งในส่ วนของคลิ ปวิดีโอนั้นต้องมี ลกั ษณะเป็ น
การถ่ายทําแบบต่อเนื่ อง ตั้งแต่เริ่ มต้นการแสดงจนถึงจบการแสดงโดย
ไม่มีตดั ต่อใด ๆ โดยบันทึกคลิปและส่ งทางอีเมล์ (ตามประกาศของแต่
ละศูนย์ภาค) หรื ออัพโหลดบน YOUTUBE พร้อมส่ งลิงก์มายังศูนย์ภูมิภาค
ข. เค้าโครงการนําเสนอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในรู ปแบบ
ไฟล์ pdf ทางอีเมล (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค)
(3) สมัครทางระบบออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek ไปยังศูนย์ภูมิภาคที่
ครอบคลุมจังหวัดของโรงเรี ยนที่สมัคร
2. การประกวด
(1) ระดับช่วงชั้นที่ 2 ผูแ้ สดงต้องเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4-6 ของโรงเรี ยนที่ส่งเข้าประกวด
(2) ระดับช่วงชั้นที่ 3 ผูแ้ สดงต้องเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ของโรงเรี ยนที่ส่งเข้าประกวด
3. ในแต่ละช่วงชั้นสามารถส่ งประกวดได้โรงเรี ยนละ 1 ทีม
4. ในแต่ละที มมี ผูแ้ สดงที มละไม่เกิ น 3 คน สามารถเป็ นที มเดี่ ยว (ชายหรื อหญิ ง
ล้วน) ทีมผสม ชาย-หญิง และแต่ละช่วงชั้นสามารถคละชั้นเรี ยนได้
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5. แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึ กษาได้ไม่เกิน 2 คน
6. ทีมที่เข้าประกวด ต้องแต่งกายเหมาะสม โดยใช้เครื่ องแบบหรื อชุดพละศึกษาของ
โรงเรี ยนเป็ นพื้นฐาน หากมีการตกแต่งเพิ่มเติมต้องเป็ นไปโดยประหยัด
7. ผูแ้ สดงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูช้ มและสถานที่ในการจัดแสดงด้วย
8. ที ม ที่ ไ ด้รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ ระดับ ภู มิ ภ าคทั้ง 2 ช่ ว งชั้น จะต้ อ งเข้ า ประกวด
ระดับประเทศที่ศู นย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึ กษา ในวันที่ 25 สิ งหาคม 2565 โดยส่ งคลิป
วิดีโอการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) และเค้ าโครงการนําเสนอการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อประกวดในระดับประเทศอีกครั้ง สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุ นค่าเดินทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาจัดเตรี ยมที่
พักให้นกั เรี ยนทีมละไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษารวมทั้งพนักงานขับรถอีกทีมละ
ไม่เกิน 3 คน
เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป
1. เป็ นการแสดงด้วยการทดลองที่สามารถอธิบายได้ดว้ ยหลักการหรื อทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. เป็ นการแสดงที่สามารถกระตุน้ ความสนใจ และเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
3. การใช้ภาษาต้องใช้คาํ สุ ภาพเหมาะสมในการนําเสนอไม่ใช้ถอ้ ยคําที่ก่อให้เกิดความ
หมายกํากวม หรื อคําที่แสดงถึงการไม่ให้เกียรติผอู ้ ื่น
4. เกณฑ์การให้คะแนน (100) คะแนน
(1) ความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย
- การนําเสนอหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องชัดเจน 20 คะแนน
- การใช้สื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
และปลอดภัย 15 คะแนน
- การตั้งประเด็นของคําถามและการให้คาํ ตอบได้ชดั เจน 10 คะแนน
- ความสําเร็ จของการแสดง 15 คะแนน
(2) การแสดง 35 คะแนน ประกอบด้วย
- มีกระบวนการแสดงที่สร้างจุดสนใจ สนุ ก ตื่นเต้น มีความหมาย และ
การมีส่วนร่ วมของผูช้ ม 15 คะแนน

64 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

- ความต่อเนื่ องและปฏิ ภาณไหวพริ บในการแสดง และจังหวะในการ
นําเสนอของแต่ละบุคคลในทีม 15 คะแนน
- การใช้ภาษา สุ ภาพ ถูกต้องและเหมาะสม 5 คะแนน
(3) เวลาในการแสดง 15 นาที 5 คะแนน
5. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
หมายเหตุ เกณฑ์ การหักคะแนนในเวลาการแสดง
แสดงเกินเวลา 15 นาที
เกิน 2 นาที
เกิน 3-4 นาที
เกิน 5-6 นาที
เกิน 7-8 นาที
เกิน 8 นาทีข้ ึนไป

แสดงจบก่ อนเวลา 15 นาที
จบก่อน 2 นาที
จบก่อน 3-4 นาที
จบก่อน 5-6 นาที
จบก่อน 7-8 นาที
จบไม่ถึง 7 นาที

หักคะแนน
1
2
3
4
5

คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 65

ลําดับ

ชื่ อโรงเรียน

รายละเอียด
การพิจารณา

การแสดง
(35 คะแนน)
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ลงชื่อ....................................................................................กรรมการ
(...................................................................................)

เวลาทีใ่ ช้ ในการแสดง
(5 คะแนน)
1. การนําเสนอหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้
1. กระบวนการแสดงที่สร้างจุดสนใจ 1. พอดี 15 นาที
ถูกต้องชัดเจน (20 คะแนน)
สนุก ตื่นเต้น มีความหมาย และการ 2. เกินเวลา..........นาที รวม 100
2. การใช้สื่อ เครื่ องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้
มีส่วนร่ วมของผูช้ ม (15 คะแนน) 3. จบก่อนเวลา.......นาที
หมายเหตุ
คะแนน
อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย (15 คะแนน)
2. ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริ บ
ในการแสดง และจังหวะในการนําเสนอ
3. การตั้งประเด็นของคําถามและการให้คาํ ตอบ
ของแต่ละบุคลในทีม (15 คะแนน)
ได้ชดั เจน (10 คะแนน)
3. การใช้ภาษา สุภาพ ถูกต้องและ
4. ความสําเร็ จของการแสดง (15 คะแนน)
เหมาะสม (5 คะแนน)
5
1
2
3
1
2
4
3
20 คะแนน 15 คะแนน 10 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 15 คะแนน 5คะแนน
คะแนน

ความถูกต้ องเชิงวิทยาศาสตร์
(60 คะแนน)

ตารางบันทึกคะแนนการประกวดการแสดง Science Show
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
*****************************
ระดับ  ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปี ที่ 4-6)
 ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3)
1. รายละเอียดสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ...................................................................................................... สังกัด .........................
ที่อยู่ ....................................................................... ตําบล/แขวง ...............................................................
อําเภอ/เขต ............................................. จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณี ย ์ ....................
โทรศัพท์ ..................................................................โทรสาร ...................................................................
2. ข้อมูลนักเรี ยนผูส้ มัคร
2.1 ชื่อ – สกุล ....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปี ที่........................
โทรศัพท์ .................................................. E-mail ....................................................................................
2.2 ชื่อ – สกุล ....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปี ที่........................
โทรศัพท์ .................................................. E-mail ....................................................................................
2.3 ชื่อ – สกุล ....................................................................................วัน-เดือน-ปี เกิด..............................
เลขที่บตั รประชาชน ............................................... ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปี ที่........................
โทรศัพท์ .................................................. E-mail ....................................................................................
3. อาจารย์ที่ปรึ กษา
3.1 ชื่อ-สกุล ............................................. โทรศัพท์ ....................... E-mail .............................................
3.2 ชื่อ-สกุล ............................................. โทรศัพท์ ....................... E-mail .............................................
4. คํารับรองจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ข้าพเจ้า............................................................................ยินดีสนับสนุนและอนุญาตให้นกั เรี ยน
และอาจารย์ที่ปรึ กษาข้างต้น เข้าร่ วมกิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ
ภูมิภาค และเข้าประกวดระดับประเทศหากได้รับคัดเลือก
เนื่องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและเฝ้าระวัง
สถานศึ กษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เ ข้ าร่ ว มกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติต ามคําแนะนําของ
ภาครัฐ และผู้จัดงานอย่างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อผูส้ มัคร 1..........................................................................
(..........................................................................) ตัวบรรจง
2..........................................................................
(..........................................................................) ตัวบรรจง
3..........................................................................
(..........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามอาจารย์ที่ปรึ กษา ............................................................................
(..........................................................................) ตัวบรรจง
ลงนามผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ............................................................................
พร้อมตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) (..........................................................................) ตัวบรรจง
วันที่ ……. เดือน .………….. พ.ศ………..…
หมายเหตุ 1. ใบสมัครสามารถสําเนาเพิ่มเติมได้
2. หากเปลี่ยนตัวผูแ้ สดงกรุ ณาแจ้งก่อนเริ่ มการแสดง
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แบบฟอร์มเค้าโครงการนำเสนอการแสดง Science Show
*****************************

โรงเรี ยน ............................................................................................................................
อําเภอ ............................................................... จังหวัด ...................................................
1. ชื่อเรื่ องลําดับที่
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์/แนวคิด
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4. ขั้นตอนการแสดง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5. การเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวัน
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
ประจำปี 2565
โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
******************************
ตามที่สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ได้ริเริ่ มกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา และได้มีการจัดประกวดกิจกรรมชุมนุ มนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ มูลนิธิเอสซี จี เป็ นประจําทุกปี ซึ่ งได้รับความสนใจจากนักเรี ยน ครู /อาจารย์ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
อย่างกว้างขวาง โดยมีวตั ถุประสงค์ของโครงการประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ดังนี้
1. เพื่อกระตุน้ และปลูกฝังให้เยาวชนไทยศึกษาหาความรู ้พ้นื ฐานด้านวิทยาศาสตร์ มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
2. เพื่อส่ งเสริ มและปลูกฝังให้เยาวชน สื บเสาะหาความรู ้ดว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. เพื่ อ ให้ นัก เรี ย นได้รู้ จ ัก การนํา เสนอผลงานของตนและกลุ่ ม ผูร้ ่ ว มงานทั้ง ใน
รู ปแบบของเอกสารรายงาน การจัดแสดงนิทรรศการและการนําเสนอด้วยวาจา
4. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ครู นักเรี ยน และบุคคลทัว่ ไปที่สนใจกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์
รุ่ นเยาว์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู ้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
5. เพื่อเผยแพร่ กิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
1. การประกวดกิจกรรมชุมนุมฯ ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3)
ชุมนุมที่มีสิทธิ์ ส่ งเข้าประกวดจะต้องเป็ นชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ที่มีสมาชิ ก
ชุ มนุ มเป็ นนักเรี ยนที่กาํ ลังศึกษาอยู่ในระดับช่ วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 ) ทั้งนี้ ผูแ้ ทนชุ มนุ มที่จะ
เสนอด้วยวาจาจะต้องเป็ นสมาชิ กของชุมนุ มที่เข้าประกวด และอยู่ในช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3)
ในปี การศึกษาปัจจุบนั
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2. กำหนดการประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี
ระยะเวลา
กิจกรรม
7 มิถุนายน 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ออนไลน์ (ZOOM)
ผูท้ ี่ทาํ การลงทะเบียนผ่าน QR CODE แล้ว สมาคมจะส่ งลิงก์การ
ประชุมให้ทางอีเมล
21 มิถุนายน 2565
หมดเขตการส่ งใบสมัครและเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ 7 เล่ม
ทางไปรษณี ย ์ (โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย)์ พร้อมไฟล์
รายงานกิจกรรมชุมนุมในรู ปแบบ .pdf ส่ งทาง E-mail :
contact@scisoc.or.th เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น
25 กรกฎาคม 2565
แจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นทางเว็บไซต์ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ www.scisoc.or.th
18 – 20 สิ งหาคม 2565
- การจัดแสดงผลงานและนําเสนอผลงานของชุมนุมฯ ที่ผา่ นการ
คัดเลือกเบื้องต้น ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565
ณ ศูนย์ แสดงสิ นค้ าและการประชุ ม อิมแพค เมืองทองธานี
- ประกาศผลการตัดสิ นและมอบรางวัล
3. หลักเกณฑ์การส่งกิจกรรมเข้าประกวด
แต่ละชุมนุมต้องทํากิจกรรมตามหนังสื อ “คู่มือกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ รุ่น
เยาว์ ฉบับ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2554” ของสมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และเลือก*กิจ กรรมเด่ นซึ่ งเป็ นกิจ กรรมที่ได้ รับการพัฒ นาต่ อยอดจากกิจ กรรม
ต่ างๆ ในชุ มนุม โดยมีการสื บเสาะหาความรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกิจ กรรม
เด่ นควรเป็ นกิจกรรมที่สมาชิกร่ วมกันทําในชุ มนุม โดยมีเกณฑ์การส่ งเข้าประกวด ดังนี้
1) แต่ละโรงเรี ยนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ชุมนุม แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ ชุมนุมกันโดย
จะต้องดําเนินการตามกําหนดเวลาและเกณฑ์การจัดทํานิทรรศการและเอกสารรายงาน
อย่างเคร่ งครัด
2) ผูแ้ ทนแต่ละชุมนุมที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย นักเรี ยนที่เป็ นสมาชิกในชุมนุม
นั้น ๆ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน
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3) นักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนแต่ละชุมนุม ทั้ง 3 คน จะต้องมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเด่นที่
นําเสนอ
4) นักเรี ยนที่เป็ นผูแ้ ทนชุ มนุ มสามารถประกวดได้เพียง 1 ชุมนุ ม เท่านั้น และต้อง
กําลังศึกษาอยูไ่ ม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในปี การศึกษาปัจจุบนั
5) อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษากิจกรรมชุมนุมได้มากกว่า 1 ชุมนุม
6) โรงเรี ยนที่ประสงค์จะสมัครเข้าประกวดต้องส่ ง
(1) ใบสมัครพร้อมรายงาน (ดังรายละเอียดรู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ
ที่ แ นบ) จํ า นวน 7 เล่ ม และสแกนไฟล์ ร ายงานในรู ป แบบ .pdf ส่ ง ทาง E-mail :
contact@scisoc.or.th
(2) บทคัดย่อกิจกรรมเด่น ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 ตัวอักษร Angsana New 14 point
7) หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย ์
4. การคัดเลือก
การคัดเลือกชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ มีการดําเนินการเป็ น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกจากเอกสารรายงานที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 และตาม
รู ปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ดังเอกสารแนบ
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอผลงานทั้งนิทรรศการและการนําเสนอด้วยวาจา จะต้องนํา
ผลงานมาจัดนิทรรศการและนําเสนอด้วยวาจา ณ สถานที่จดั การประกวด
** หมายเหตุ หากสถานการณ์ยงั มีการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID – 19
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ งประเทศไทย ฯ ขอเปลี่ยนรู ปแบบการจัดงานเป็ น ระบบ online
- ชุ มนุ มที่ ผ่านการคัดเลื อกในขั้นตอนที่ 1 จะต้องส่ งคลิ ปวิดีโอการนํ าเสนอ
ผลงานกิจ กรรมเด่ น ความยาวไม่เกิ น 5 นาที ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาเกี่ ยวกับโครงการกิ จกรรม
ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
- และนําเสนอคลิปวิดีโอแนวคิดในหัวข้อ “เรี ยนรู ้ อยู่กบั โควิด ด้วยวิทยาศาสตร์ ”
ความยาวไม่เกิ น 3 นาที โดยวิเคราะห์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะนํามาใช้ในอนาคต เช่ น
การถอดบทเรี ยนต่าง ๆ ที่โรงเรี ยนนํามาใช้ในโรงเรี ยนตลอด 1 ปี การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชีวิตวิถีใหม่ดว้ ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็ นต้น ให้กบั สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
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- นําเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ออนไลน์ผ่าน zoom (วัน เวลา
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
ทั้งนี้ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
5. การตัดสินและรางวัล
การตัดสิ นและรางวัลแบ่งเป็ น 2 ประเภท
ประเภทที่หนึ่ง การตัดสิ นจากคณะกรรมการ เป็ นการตัดสิ นจากคณะกรรมการ
เพื่อให้รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย ของแต่ ละสาขา (สาขาชี วภาพ
และสาขากายภาพ)
รางวัลพิเศษ ภาพรวมการทํากิจ กรรมชุ ม นุ ม สาขาชี วภาพและสาขากายภาพ
(พิจารณาจากรายงานและการนําเสนอนิทรรศการ)
ประเภทที่สอง การตัดสิ นจากผู้เข้ าประกวด เป็ นการตัดสิ นจากนักเรี ยนที่ เข้า
ประกวดโดยนักเรี ยนทุกคนที่เข้าประกวดเป็ นผูใ้ ห้คะแนนชุมนุมของโรงเรี ยนต่างๆ ยกเว้น
ชุมนุมที่มาจากโรงเรี ยนของตนเอง ผลจากคะแนนนิ ยมที่มากที่สุดในการจัดนิ ทรรศการจะ
ได้รับรางวัลขวัญใจ ประเภทนิทรรศการ จํานวน 1 รางวัล
หมายเหตุ
1. จํานวนรางวัลและประเภทรางวัล ในข้อ 5 อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของ
คณะกรรมการ และการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
2. โรงเรี ยนที่ผา่ นการคัดเลือกและเข้าร่ วมประกวดจะได้รับเกียรติบตั ร
6. งบประมาณ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ และ มูลนิธิเอสซีจี สนับสนุนงบประมาณ
การดําเนินงานจัดประกวดกิจกรรมฯ เงินรางวัล โล่ และเกียรติบตั ร
เกณฑ์ การให้ คะแนน
คณะกรรมการเป็ นผูต้ ดั สิ นโดยพิจารณาจากเกณฑ์
1) เอกสารรายงาน
30
คะแนน
2) นิทรรศการ หรื อคลิปวิดีโอ
40
คะแนน
3) การนําเสนอด้วยวาจา
30
คะแนน
รวม
100
คะแนน
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โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) เอกสารรายงาน (30 คะแนน) ให้จดั ทําเอกสารรายงานตามรู ปแบบเอกสารรายงาน
กิจกรรมชุมนุมฯที่แนบ การให้คะแนนจะพิจารณาความถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาํ หนด มีการ
สื่ อถึงการสื บเสาะหาความรู้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความถูกต้ องทางวิชาการ การ
ใช้ ภาษา การสื่ อความหมาย รู ปแบบและการนํ าเสนอที่ น่ าสนใจ และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ จากกิจกรรมที่หลากหลาย
2) นิทรรศการ (40 คะแนน) โดยพิจารณาจาก
2.1 ความถู กต้ องตามเกณฑ์ ข นาดของพื้นที่ จ ัดแสดงนิ ท รรศการ ซึ่ งมี ข นาด
ความกว้ าง 120 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร สู งไม่ เกิน 180 เซนติเมตรจากพื้น
โดยอาจจัด แสดงนิทรรศการในรู ปแบบอื่ นๆได้ นอกจากแผงนิทรรศการ และควร
แสดง ชื่ อโรงเรียน ชื่ อชุมนุมให้ เห็นชัดเจน หากมีอุปกรณ์ที่ตอ้ งตั้งแสดง ไม่ควรวาง
ยืน่ ออกมานอกพื้นที่ที่กาํ หนด ถ้าเกินจะถูกตัดคะแนน
2.2 วิธีการนําเสนอที่น่าสนใจและถูกต้ องทางวิชาการ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม
2.3 เนื้อหาของนิทรรศการควรแสดงให้ เห็นถึงกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในชุ มนุ มทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่ น สามารถ
แสดงตัวอย่ างผลงานในรู ปแบบแฟ้ มสะสมงานเพิม่ เติมจากนิทรรศการบนบอร์ ด
หมายเหตุ นั กเรี ย นจะต้ องอยู่ ประจํ า สถานที่ จั ด แสดงนิ ท รรศการชุ ม นุ ม ของตนเอง
ตลอดเวลาที่ จั ด งาน และในวันที่ มี การนํ าเสนอด้ ว ยวาจาจะต้ องมี นักเรี ย น
ประจํานิทรรศการ 1 คน
กรณีที่จัดการแข่ งขันระบบ online
** กรณี ค ลิ ปวิ ดี โอ ขอให้ ค าํ นึ ง ถึ ง การนํา เสนอที่ น่ า สนใจและถู ก ต้อ งทาง
วิชาการ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการเรี ยนรู ้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ที่เกิดขึ้นในชุมนุมทั้งในกิจกรรมภาพรวมและกิจกรรมเด่น โดยไม่จาํ เป็ นต้อง
จัดแสดงในรู ปแบบนิทรรศการ
3) การนําเสนอด้ วยวาจา (30 คะแนน) ให้ นําเสนอเฉพาะกิจ กรรมเด่ น ชุ มนุมละไม่
เกิน 10 นาที และตอบข้ อซั กถามอีก 5 นาที ทั้งนี้ ทางสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ จะจัดเตรี ยม
คอมพิวเตอร์ และ LCD ไว้ให้ และถ้าต้องใช้อุปกรณ์โสตอื่นให้จดั เตรี ยมไปเอง แต่ตอ้ งไม่
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จดั ไว้ให้และไม่รบกวนผูอ้ ื่นขณะติดตั้ง การให้คะแนนจะพิจารณา
จากความเหมาะสมของสื่ อที่ ใช้ การนําเสนอและตอบคําถามที่ แสดงถึ งความเข้าใจใน
กิจกรรมที่ทาํ
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การนําเสนอด้วยวาจาจะจัดในลักษณะการสัมมนาวิ ชาการที่ มี การซักถามจาก
นักเรี ยนที่เข้าประกวดด้วย เพื่อเป็ นการฝึ กการซักถามอย่างสร้างสรรค์
ในการนําเสนอ อาจจะให้นกั เรี ยนเพียง 1 คน เป็ นผูน้ าํ เสนอก็ได้เพื่อความกระชับ
โดยมีนกั เรี ยนอีก 1 คน เป็ นผูช้ ่วย ทั้งนี้ สุดแต่ชุมนุมจะเห็นสมควร ส่ วนในเรื่ องการตอบ
คําถามนักเรี ยนทั้งสองต้องสามารถตอบได้ท้ งั คู่

*****************************
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รูปแบบเอกสารรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ - มูลนิธิเอสซีจี
(ส่ งพร้อมใบสมัคร ชุมนุมละ 7 เล่ม และสแกนไฟล์รายงานในรู ปแบบ pdf
ส่ งทาง E-mail : contact@scisoc.or.th ภายใน 21 มิถุนายน 2565)
ข้ อกําหนดในการจัดทํารายงาน
1. ในรายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวรายงานไม่เกิน
จํานวนหน้าตามที่กาํ หนด
2. ใช้กระดาษ A4 ตัวอักษร Angsana New ขนาด 14 point
3. ในรายงานต้องระบุอย่างชัดเจนว่ากิจกรรมใดเป็ นกิจกรรมเด่น
รายงานกิจกรรมชุมนุมฯ ที่ส่งเข้ าประกวดกําหนดให้ มีรูปแบบ ดังนี้
รูปแบบ
ปกหน้า

หน้ าที่ 1
หน้ าที่ 2
หน้ าที่ 3
หน้ าที่ 4-5

หน้ าที่ 6

ส่ วนประกอบ
1. ชื่อกิจกรรมชุมนุม
2. ชื่อเรื่ องกิจกรรมเด่น
3. ผูจ้ ดั ทํา
4. อาจารย์ที่ปรึ กษา
5. ชื่อโรงเรี ยนและที่ต้ งั

คําอธิบาย

- นักเรี ยน 3 คน
- อาจารย์ที่ปรึ กษา 1 คน
- ระบุอาํ เภอ/เขต จังหวัด และหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร

คํานํา
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
ใบกิจกรรมของนักเรี ยนตาม
รู ปแบบของสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
( ดูตวั อย่างใบกิจกรรมจาก
www.scisoc.or.th )

- ใบกิจกรรมของนักเรี ยนแต่ละคนที่มานําเสนอกิจกรรม
ชุมนุมฯ ควรสอดคล้องกับแฟ้มงานของนักเรี ยนที่นาํ มา
แสดงในนิทรรศการ และมีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ทุกกิจกรรม

ปฏิทินปฏิบตั ิงานรายภาค
การศึกษาหรื อรายปี

- แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิกิจกรรมชุมนุมฯใน
โรงเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
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หน้ าที่ 7
เป็ นต้ นไป
(ไม่ เกิน 10
หน้ า)

เนื้อหาเรี ยงลําดับดังนี้
- กิจกรรมในภาพรวม (4-5 หน้า)
- กิจกรรมเด่น 1 กิจกรรม

หน้ าถัดไป

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทํา
กิจกรรมชุมนุมฯ

หน้ าถัดไป

1. เอกสารอ้างอิง
2. รายชื่อสมาชิกของชุมนุม
3. ภาคผนวก (ไม่เกิน 5 หน้า)
4. สําเนาใบสมัคร

- ให้สรุ ปการทํากิจกรรมอื่น ๆ โดยย่อ
- เนื้ อหาของกิจกรรมเด่ นควรแสดงถึงความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ การสื บเสาะหาความรู้ และความเชื่ อมโยงกับ
องค์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
- ให้คุณครู คดั เลือกเรี ยงความที่นกั เรี ยนในชุมนุม
สะท้อนสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการทํากิจกรรมชุมนุม
จํานวน 3 คน นํามาใส่ ในรายงาน
- ใช้วิธีการอ้างอิง ดังนี้
ชื่อผูแ้ ต่ง. ปี ที่พิมพ์. ชื่อเรื่ องหรื อชื่อหนังสื อ. สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง
คณะบุคคลนายแพทย์บุญส่ ง เลขะกุล. 2550.
คู่มือดูนก หมอบุญส่ ง เลขะกุล “นกเมืองไทย”.
บริ ษทั ด่านสุธาการพิมพ์ จํากัด.
- ส่ วนสําคัญของเนื้อหาไม่ควรใส่ ไว้ในภาคผนวก

หมายเหตุ เอกสารรายงานที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนดจะไม่ได้รับการคัดเลือก ในขั้นตอนแรก

76 คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ใบสมัคร
การประกวดกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ – มูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2565
*****************************

1. กิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด คือ กิจกรรมชุมนุม ...............................................................................
2. ชื่อเรื่ องกิจกรรมเด่น คือ.................................................................................................................
3. ชื่อนักเรี ยน
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. ชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา (คํานําหน้าชื่อ) .............................................................................................
โทรศัพท์/มือถือ ............................. LINE ID ............................. E-mail ....................................
5. โรงเรี ยน .......................................................................................................................................
ที่อยูโ่ รงเรี ยน ................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ..................... โทรศัพท์ ………….....…..…..... โทรสาร ……….........…….....…
โรงเรี ย น อาจารย์ที่ ป รึ ก ษา และ นัก เรี ย นที่ ป ระสงค์เ ข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ได้ท ราบถึ ง
หลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทุกประการและยอมรับผล
การตัดสิ นของคณะกรรมการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดไวรัสโคโรน่ า (โควิด-19) เพื่อเป็ นการป้ องกันและ
เฝ้ าระวัง สถานศึกษา อาจารย์ ที่ปรึ กษา และนักเรี ย นที่ประสงค์ เข้ าร่ วมกิจ กรรม ยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่ างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุกกรณี
ลงชื่อ ………………………………………… อาจารย์ที่ปรึ กษา
(…………………………………………)
ลงชื่อ …………………………………………. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(…………………………………………)
วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ...........
ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี)
หมายเหตุ - ใบสมัครนี้ ใช้สาํ เนาได้
- ส่งใบสมัคร 2 ส่วน สําหรับ 1 ชุมนุม (ปะหน้าส่งรู ปเล่ม 1 ใบ สําเนาใส่หน้าสุดท้ายรู ปเล่มๆละ 1 ใบ)
- หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยจะพิจารณาจากตราประทับไปรษณี ย ์
ที่อยู่จัดส่ งรูปเล่มรายงานจํานวน 7 เล่ม (ไฟล์สแกนรายงานรูปแบบ .pdf ส่ งมาที่ E-mail : contact@scisoc.or.th)

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
(ส่ งรายงานกิจกรรมชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ ร่ ุนเยาว์)
โทรศัพท์ 02-252-7987, 02-218-5245 โทรสาร 02-252-4516
*** สําหรับโรงเรี ยนที่ยงั ไม่มีการจัดตั้งชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และสนใจจะจัดตั้ง ขอให้ส่งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
และหมายเลขโทรสารในการติดต่อเพือ่ เป็ นฐานข้อมูล ส่งมาที่ E-mail : contact@scisoc.or.th
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การประกวดและจัด นิท รรศการโครงงานวิท ยาศาสตร์อ าชีวศึก ษา
ประจำปีพุทธศักราช 2565
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิ การ มีนโยบายส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆของ
สถานศึ กษาอาชี วศึ กษารั ฐบาลและสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชน ในด้านวิ ช าการและ
กิ จกรรมการพัฒนาการเรี ยนการสอน เพื่ อให้ นักเรี ยน นักศึ กษา สามารถนําความรู ้ ทาง
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (STEM Education) ไปประยุกต์ใช้
ในชี วิตประจําวันในงานอาชี พ และเพื่อกระตุ ้นให้ครู และนักเรี ยน นักศึ กษาสถานศึ กษา
อาชี วศึ กษารั ฐบาลและสถานศึ กษาอาชี วศึ กษาเอกชนได้เห็ นความสําคัญของการเรี ย น
วิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของบริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) จัดให้มีโครงการส่ งเสริ มและพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ของ
ผูเ้ รี ยนอาชี วศึกษาภายใต้การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชี วศึกษาระดับภาค ประจําปี
พุทธศักราช 2565 ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) และระดับประกาศนี ยบัตร
วิชาชี พ (ปวช.) รวมทั้งระดับชาติ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ
ประจําปี พ.ศ. 2565 และเป็ นการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ
นักเรี ยนที่ มี ความสามารถทางด้านวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอ นั จะนําไปสู่ การพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. กระทรวงศึกษาธิการ
2. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
3. บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน
4. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. วัตถุประสงค์
1. เสริ มสร้ างเยาวชนอาชี วศึกษาให้เป็ นนักคิด นักประดิ ษฐ์ โดยอาศัยความรู ้ ดา้ น
วิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และทัก ษะทางวิ ช าชี พ เป็ นพื้ น ฐานในการปฏิ บ ัติ คิ ด ค้น
สร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่
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2. ส่ งเสริ มให้เยาวชนอาชี วศึกษา ได้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู ้ประสบการณ์ และ
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าปฏิบตั ิอย่างมีเหตุผลและได้
อย่างกว้างขวาง ภายใต้เวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชี วศึกษา ระดับภาค 5
ภาค และระดับชาติ
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านร่ วมมือกับหน่วยงาน สมาคม หรื อภาคเอกชน ในการ
ขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ให้กบั ผูเ้ รี ยนอาชีวศึกษา
4. ส่ งเสริ มและพัฒนาต่อยอดโครงงานวิยาศาสตร์ ให้สามารถนําไปใช้งานได้จริ ง
อย่างมีคุณภาพ
5. ส่ งเสริ มให้ นักเรี ยน นักศึกษา พัฒนาสร้างสรรค์โครงงานภายกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ให้เกิ ดความก้าวหน้า โดยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ให้เกิ ดประโยชน์ต่อ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีของสังคมส่ วนรวมและประเทศชาติ
6. ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ เพื่ อ บู ร ณาการทรั พ ยากรที่ อ ยู่ใ นท้อ งถิ่ น นํา มาใช้ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์
4. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ าหมาย
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรี ยนและนักศึกษา ใน
สถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

จํานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน

874 แห่ง
(รัฐ 429 /เอกชน 445)

5. ตัวชี้วัดโครงการ
ชื่ อตัวชี้วดั
ค่ าเป้ าหมาย
1. จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ นําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
2 โครงงาน
การพัฒนาความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของชุมชนและสังคมโดยรวม
ไม่นอ้ ยกว่า 100 ผลงาน
2. จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ที่ส่งเข้าร่ วมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ
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3. จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า 100 ผลงาน
ชั้นสู ง (ปวส.) ที่ส่งเข้าร่ วมการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และ ระดับชาติ
ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน
4. นักเรี ยน และนักศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)) ครู
และบุคลากร ที่เข้าร่ วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
6. ตัวชี้วัดงบประมาณ
ชื่ อตัวชี้วดั
1. จํานวนโครงงานวิทยาศาสตร์ นําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาความเป็ นอยูแ่ ละอาชีพของชุมชนและสังคมโดยรวม
2. จํานวนกําลังคนที่ได้รับการพัฒนายกระดับศักยภาพทาง
วิชาชีพ

ค่ าเป้ าหมาย
ไม่นอ้ ยกว่า 2
โครงงาน
ไม่นอ้ ยกว่า 2,000 คน

7. กิจกรรมโครงการและวิธีการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
1.

กิจกรรมหลัก
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับภาค (5 ภาค)
ประจําปี พุทธศักราช 2565
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
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วันเวลาสถานที่
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- ภาคเหนือ ณ สถานศึกษาภาครัฐ
- ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ณ
สถานศึกษาภาครัฐ
- ภาคกลาง ณ สถานศึกษาภาครัฐ
- ภาคใต้ ณ สถานศึกษาภาครัฐ
-ภาคตะวันออก และ กทม. ณ
สถานศึกษาภาครัฐ
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2.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจําปี
พุทธศักราช 2565
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.)
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)

ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิ งหาคม 2565
ภายในงานมหกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2565

8. แหล่งงบประมาณ
ขอรับการสนับสนุนจาก สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และ บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน ประกอบด้วย
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน 351,000 บาท
2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
จํานวน 449,000 บาท
จํานวนเงิน
รายการค่ าใช้ จ่าย ระดับ ปวช.
ค่าอาหารกลางวันนักเรี ยนที่เข้าร่ วมประกวดระดับประเทศ
18,000 บาท
(20 โครงงาน x 2 วัน x 3 คน x 150 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่ องดื่ม ของคณะกรรมการระดับประเทศ
10,000 บาท
100,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น ระดับภาค (2 วัน)
(10 คน x 2,000 x 5 ภาค)
30,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น ระดับภาค (2 วัน)
(10 คน x 3,000 บาท)
ค่าโล่และเกียรติบตั ร ระดับประเทศ
30,000 บาท
ค่าวัสดุ
10,000 บาท
ป้ายเงินรางวัล
3,000 บาท
กิจกรรมต่อยอดสู่ ชุมชน
150,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
351,000 บาท
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 81

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

รายการค่ าใช้ จ่าย ระดับ ปวส.
ค่าอาหารกลางวันนักเรี ยนที่เข้าร่ วมประกวดระดับประเทศ
(20 โครงงาน x 2 วัน x 3 คน x 150 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่ องดื่ม ของคณะกรรมการระดับประเทศ
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น ระดับภาค (2 วัน)
(10 คน x 2,000 x 5 ภาค)
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น ระดับภาค (2 วัน)
(10 คน x 3,000 บาท)
ค่าโล่และเกียรติบตั ร ระดับประเทศ
ป้ายเงินรางวัล
ค่าจัดทํารู ปเล่มโครงงาวิทยาศาสตร์ ปวช. และ ปวส.
กิจกรรมต่อยอดสู่ ชุมชน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน
18,000 บาท
10,000 บาท
100,000 บาท
30,000 บาท
30,000 บาท
3,000 บาท
108,000 บาท
150,000 บาท
449,000 บาท

9. ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ
สํานัก/ศูนย์/หน่วย สํานักวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา
1. ชื่อ - นามสกุล ผูป้ ระสาน นายสมภพ สมประสงค์
ตําแหน่ง วิศวกรชํานาญการพิเศษ เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 08 1850 7272
2. ชื่อ - นามสกุล ผูป้ ระสาน นายนพดล จันทร์ หอม
ตําแหน่ง พนักงานบริ หารทัว่ ไป (ด้านสารสนเทศ)
เบอร์ติดต่อ (มือถือ) 08 9704 0698
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ยกระดับและพัฒนาอาชีวศึกษามิติใหม่ จากการส่ งเสริ มให้มีการการวิจยั พัฒนา
โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
2. นักเรี ยน นักศึกษา มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ดา้ นโครงงานวิทยาศาสตร์
อาชีวศึกษา
3. นักเรี ยน นักศึกษา ได้แรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นและสร้างสรรค์โครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
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4. โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ได้รับการเผยแพร่ เพื่อใช้หรื อถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมากขึ้น
5. ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ทักษะและกระบวนการโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
6. เครื อข่ายความร่ วมมือที่เข้มแข็งจากหน่วยงาน สมาคม และภาคเอกชน
11. การประเมินผลการดำเนินงาน
1. ประเมินผลจากการประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค และ
ระดับชาติ
2. ประเมินผลจากลงพื้นที่
3. สรุ ปรายงานผลการดําเนินงาน
แผนการดำเนินงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี
พุทธศักราช 2565
กิจกรรม
วันเดือนปี
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมวางแผนการดําเนินงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา
ประจําปี พุทธศักราช 2565
- ปรับปรุ งกติกา ชี้แจงกติกา ระเบียบ และแนวทาง
15-31
สวพ. *๑
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจําปี
พฤษภาคม ศสพ. ภาค *๒
พุทธศักราช 2565
2565
- แนวทางการบริ หารงบประมาณ
- การแต่งตั้งคณะทํางาน
- กําหนดวันเวลา สถานที่จดั การประกวดฯ 5 ภาค
2. ประสานงานและประชาสั มพันธ์ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง
- แจ้ง ศสพ. ภาค เรื่ องแนวทางการดําเนินงาน การ 25 พฤษภาคม
สวพ. *๑
ประกวดฯ
ศสพ. ภาค *๒
- แจ้ง อศจ. เรื่ อง แนวทางการดําเนินงานการ
10 มิถุนายน
ประกวดฯ
2565
- แจ้งสถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่ ง
โครงงานเข้าประกวด
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3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.
- อศจ. ส่ งแผนการประกวดให้ ศสพ. ภาค
10 - 30
- สถานศึกษาส่ งแบบข้อเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์
มิถุนายน
ให้ อศจ.
2565
- จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.
- อศจ. รวบรวมข้อมูลและผลการประกวดให้ ศสพ. ภาค
4. การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค 5 ภาค
1 - 17
- ภาคเหนือ ณ สถานศึกษาภาครัฐ
กรกฎาคม
- ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ณ สถานศึกษาภาครัฐ
2565
- ภาคกลาง ณ สถานศึกษาภาครัฐ
- ภาคใต้ ณ สถานศึกษาภาครัฐ
- ภาคตะวันออกและกทม. ณ สถานศึกษาภาครัฐ
5. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
16 - 17
- แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และคณะกรรมตัดสิ น
สิ งหาคม
- ประชุมคณะการดําเนินงาน และคณะกรรมตัดสิ น
2565
- ดําเนินการจัดประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ
- คณะกรรมการตัดสิ นโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปวช. จํานวน 20 โครงงาน และ ระดับ ปวส.
จํานวน 20 โครงงาน
- พิธีมอบโล่รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ
จากสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2565

สถานศึกษา
อศจ. *๓
ศสพ. ภาค

ศสพ. ภาค *๒

สวพ. *๑
ศสพ. ภาค *๒

*๑ : สํานักวิจยั และพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.) *๒ : ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาอาชีวศึกษา
ภาค (ศสพ.) *๓ : อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.)
*****************************
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โครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ครั้งที่ 22 (พ.ศ.2565)
THAILAND INNOVATION AWARDS
ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
*****************************
1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใช้ความรู ้ ความคิดสร้ างสรรค์
ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีหรื อการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสิ นค้าใหม่ หรื อ
กระบวนการผลิ ตใหม่ หรื อบริ การใหม่ ซึ่ งตอบสนองความต้องการของตลาด ดังนั้นผูท้ ี่
สามารถคิดค้นนวัตกรรมได้สาํ เร็ จก็จะกลายเป็ นผูม้ ีชื่อเสี ยงหรื อรํ่ารวยขึ้นได้ ประเทศที่มีนกั
คิดค้นนวัตกรรมจํานวนมากย่อมทําให้มีรายได้เข้าประเทศมากขึ้นเช่นกัน ประเทศต่างๆ จึง
พยายามส่ งเสริ มให้เยาวชนของตนพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรม เพื่อความได้เปรี ยบ
ในการแข่ ง ขัน กับ ประเทศอื่ น เช่ น นิ ต ยสาร Stern ในประเทศเยอรมัน ได้เ ริ่ ม โครงการ
“Jugend Forscht” ขึ้นในปี ค.ศ.1965 เพื่อสนับสนุนการแข่งขันงานวิจยั และสิ่ งประดิษฐ์ของ
เยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริ ญญาตรี ซึ่งได้รับความสําเร็ จเป็ นอย่างดีและ
ถูกยกย่องเป็ นงานประจําปี ที่มีเกียรติของประเทศ มีทุนการศึกษาเป็ นรางวัลสําหรับผูช้ นะ
การแข่งขัน และบางผลงานได้รับการสนับสนุ นในการจดสิ ทธิ บตั ร จากแนวความคิ ดดัง
ข้างต้น ในปี พ.ศ.2544 สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้
ร่ วมกับกรมทรั พย์สินทางปั ญญา และ The German Technical Cooperation (GTZ) จัดการ
ประกวดรางวัล นวัต กรรมแห่ ง ประเทศไทย (นวท.) หรื อ Thailand Innovation Awards
(TIA) ขึ้นเป็ นครั้งแรกด้วยจุดประสงค์เพื่อกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดย
ส่ งเสริ มให้เยาวชนซึ่ งเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าส่ งผลงานนวัตกรรมเข้า
ร่ วมการประกวด ต่อมาได้ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมประจําปี
รวมทั้ง ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ ละการดํา เนิ น การเรื่ อ งการจดสิ ท ธิ บ ัต ร ตลอดจน
แนวทางการเขียนแผนธุรกิจเพื่อนํานวัตกรรมนั้น มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์ ซึ่งจะส่ งผล
ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศให้เจริ ญรุ ดหน้าสื บไป
คู่มือกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 85

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

2. คณะผู้ดำเนินงาน
2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2.2 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
2.3 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
2.4 สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกระตุน้ ให้ นิสิต นักศึกษา นักเรี ยน ในสถาบันการศึกษาทัว่ ประเทศ ที่มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวด
3.2 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานของ นิสิต นักศึกษา นักเรี ยน ให้ได้รับการจด
สิ ทธิบตั ร
3.3 เพื่อพัฒนา หรื อเปิ ดโลกทัศน์ทางธุรกิจประกอบการให้ นิสิต นักศึกษา นักเรี ยน
สามารถผลิตเชิงพาณิ ชย์ได้
3.4 เพื่อเป็ นเวทีส่งเสริ มให้ นิสิต นักศึกษา นักเรี ยน ได้แสดงความสามารถและนํา
ผลงานออกสู่ สายตาผูป้ ระกอบการ และประชาชน
3.5 เพื่อสร้างความตระหนักในความสําคัญของการสร้างนวัตกรรม ในกลุ่มประชาชน
ทัว่ ไปที่ มาร่ วมงาน ให้เชื่ อมโยงนวัตกรรมกับกลุ่มอุตสาหกรรมอันจะก่ อให้เกิ ดการ
พัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี
4. ผู้มีสิทธิ์สมัคร
4.1 นิ สิตนักศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า ในสถาบันอุดมศึ กษา ซึ่ งได้แก่
มหาวิทยาลัย ทั้งของรัฐ และเอกชน หรื อสถาบันเทียบเท่า ทัว่ ประเทศ หรื อเป็ นผลงาน
ต่อยอดระดับปริ ญญาตรี ผูส้ มัครต้องมีอายุมีอายุไม่เกิน 25 ปี
4.2 นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับ ปวช.
4.3 การสมัครอาจสมัครคนเดียว หรื อเป็ นกลุ่ม (ไม่เกิน 3 คน)
5. ลักษณะผลงาน
นวัตกรรมที่ เป็ นผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อกระบวนการใหม่ โดยให้ความสําคัญ
ประเด็ น หลัก STEAM for Creative Economy คื อ เป็ นนวัต กรรมที่ ใ ช้ ศ าสตร์ ท างด้ า น
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วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ศิลป (Art)
คณิ ต ศาสตร์ (Mathematics) แบบผสมผสานเพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ อย่า งสร้ า งสรรค์ เป็ น
รู ปธรรม อาทิ ทางด้านการเกษตร อาหาร สุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อมและพลังงาน หรื ออื่นๆ ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้สงั คมดี ประชามีสุข อย่างยัง่ ยืน
6. วิธีการสมัครและการประกวด
นิ สิต นักศึกษา นักเรี ยน สามารถ ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่ วมกิจกรรมได้ที่
https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/29 ภายใน 15 พฤษภาคม 2565
กําหนดจัดการประกวด
มี.ค.–15 พ.ค.65 รับสมัครเข้าร่ วมโครงการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์
https://steam4i.nia.or.th/camp/detail/29
3 มิ.ย.65

คัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก

20 -24 ก.ค.65

ค่ายนวัตกรรุ่ นเยาว์ STEAM4INNOVATOR Camp (online)

ก.ค.65

ปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญตลอดเดือนเพื่อพัฒนาผลงาน

1 ส.ค.65

ส่ งรายงานที่มีผลการทดลอง/ทดสอบ พร้อมแผนธุรกิจ

21 ส.ค.65

การประกวดรอบรองชนะเลิศ (การประกวดรอบที่ 1) ณ งาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565

ก.ย.65

การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (การประกวดรอบที่ 2) ณ สํานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

5 ต.ค. 65

พิธีเชิดชูเกียรติในวันนวัตกรรมแห่งชาติ

พ.ย.–ธ.ค. 65

เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจาก NIA

พ.ศ. 2566

ผูไ้ ด้รับรางวัลชนะเลิศ ต่อยอดการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
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7. รางวัล
ผลงานที่เข้าร่ วมประกวดในเดือนสิ งหาคม 2565 จะได้รับเกียรติบตั ร และผลงานที่
ผ่านการคัดเลือกเข้าร่ วมประกวดในระดับประเทศจะได้รับรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท
ผลงานที่ได้รับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแห่ งชาติ 5 ตุลาคม 2565 จะได้รับรางวัลดังนี้
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หรื อ ปวส.
รางวัลชนะเลิศ
- ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 50,000 บาท เกียรติบตั ร
และสนับสนุนสู่ การประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 1 - โล่เกียรติยศ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่ 2 - โล่เกียรติยศ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัลชมเชย
- เกียรติบตั ร
นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.
รางวัลชนะเลิศ
- ถ้วยพระราชทานฯ เงินรางวัล 20,000 บาท เกียรติบตั ร
และสนับสนุนสู่ การประกวดในเวทีระดับนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่1 - โล่เกียรติยศ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่2 - โล่เกียรติยศ เกียรติบตั ร และเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลชมเชย
- เกียรติบตั ร
หมายเหตุ
- หากไม่มีโครงการที่สมควรได้รับรางวัลในบางรางวัล คณะกรรมการตัดสิ น มี
สิ ทธิ์งดการให้รางวัลหรื อปรับเปลี่ยนเงินรางวัลได้ตามความเหมาะสม
- ผูส้ มัครหรื อผลงานที่ไม่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ จะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
- เมื่อส่ งใบสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกในทีม
- การประกาศผลรางวัลระดับประเทศในเดือนตุลาคม ทุกทีมที่เข้ารับรางวัลต้องอยู่
แสดงผลงาน
- การตัดสิ นของคณะกรรมการถือว่าเป็ นที่สิ้นสุ ด
- สมาคมฯ ไม่ถือสิ ทธิในการเป็ นเจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
*****************************
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โครงการค่าย “เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 18
กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเยาวชน ระดับประเทศ ปี พ.ศ. 2565
จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2565
ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*****************************

1. หลักการและเหตุผล
การศึ กษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม เป็ นนโยบายหนึ่ งของแผน
พัฒนาการศึกษา ที่มุ่งสนับสนุนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนการพัฒนากําลังคนของประเทศควบคู่
ไปกับการส่ งเสริ มจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่ องการจัดการ ทักษะ การบํารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลยัง่ ยืน เป็ นนโยบายหนึ่งในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
จึงได้จดั กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สําหรับเด็กและเยาวชนขึ้นเป็ นประจําทุกปี โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่ งเสริ มเยาวชนให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ได้แสดงออกและได้เข้าร่ วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ซึ่ งถื อเป็ นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์เป็ นการปลู กฝั งเจตคติ และแนว
ความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย เพื่อเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาความ สามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมวิทยาศาสตร์สาํ หรับเด็กและเยาวชน
ที่จดั ขึ้นได้แก่
1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
5. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
6. การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์ นอ้ ย
7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
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โดยการดําเนินงานกระทําเป็ น 2 ระยะ ใน 2 ระดับ คือ ระดับภูมิภาค และระดับ
ประเทศ ระดับภูมิภาค จัดขึ้นที่ 6 ศูนย์ ทัว่ ทุกภาคของประเทศไทยในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติในเดือนสิ งหาคม ได้แก่
1. ภาคเหนือตอนบน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. ภาคเหนือตอนล่าง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ภาคตะวันออก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ภาคใต้
คณะวิทยาศาสตร์ หาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
6. ภาคกลาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และองค์การพิพธิ ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค จะได้เข้าร่ วมการประกวด/แข่ง
ขันระดับประเทศ ในเดือนตุลาคม และเพื่อให้การชุมนุมกันของเด็กและเยาวชนจากภาคต่างๆ
ที่เข้าร่ วมการประกวด/แข่งขันระดับประเทศ ในเดือนตุลาคม มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
มากยิ่งขึ้น สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยฯ จึงเห็นควรให้จดั กิจกรรม “เวทีนกั วิทยาศาสตร์
รุ่ นเยาว์แห่ งชาติ” ซึ่ งนอกเหนื อจากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันในระดับประเทศแล้ว
เด็กและเยาวชนจะได้เข้าร่ วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ การบรรยาย / อภิปราย / เสวนา และ
ทัศนศึกษา
ในปี พ.ศ. 2565 สมาคมวิ ทยาศาสตร์ ฯ จะจัดค่ าย “เวที นักวิ ทยาศาสตร์ รุ่ นเยาว์
แห่งชาติ” ครั้งที่ 18 จัดโดย สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษ พบปะกับนักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมทั้งได้เห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นาํ มาจัดแสดง
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2.2 เพื่อกระตุน้ เด็กและเยาวชนให้มีความสนใจเรี ยนรู ้ และประกอบวิชาชี พด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2.3 เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู ้ความสามารถ และทักษะกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวคิดไปสู่ การ
นําไปใช้ประโยชน์
2.4 เพื่อปลูกฝังเจตคติ และลักษณะนิสยั ที่ดีงาม ตามแนวคิดของความเป็ นวิทยาศาสตร์
ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ตลอดจนเรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันและสร้างเครื อข่ายเด็กและเยาวชน
ผูม้ ีความสามารถพิเศษ
2.5 เพื่อคัดเลือกผูช้ นะเลิศการประกวดและการแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะโครงงาน
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ในระดับประเทศเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติ
3. กลุ่มเป้าหมายและกิจกรรม ผู้แทนเยาวชนที่ชนะเลิศในการประกวด
ผูแ้ ทนเยาวชนที่ชนะเลิศในการประกวด / แข่งขันระดับภาค ทั้ง 7 กิจกรรม จาก 6
ศูนย์ภาคทัว่ ประเทศ และอาจารย์ที่ปรึ กษา มาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ รวม 530 คน โดยแบ่งเป็ น
นักเรี ยนระดับประถมศึกษา 45 คน
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา 333 คน
อาจารย์ที่ปรึ กษา
152 คน
กิจกรรมการประกวด / แข่ งขันระดับประเทศและการแสดง Science Show
1. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
2. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์
3. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
4. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
5. การประกวดสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
กิจกรรมร่ วมกับงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1. พิธีเปิ ดและการบรรยายพิเศษ
2. นิทรรศการและการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิชาการ
3. พิธีปิด
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กิจกรรมของเด็ก เยาวชน และอาจารย์ ที่ปรึกษา
1. การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
2. การบรรยายพิเศษ / การอภิปราย
3. การเสวนากลุ่มย่อย
4. ทัศนศึกษา
4. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2565 ณ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์
5. ลักษณะของกิจกรรม
- การประชุม การบรรยาย อภิปราย การเสวนา
- การแข่งขัน การประกวด
- การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์
- ทัศนศึกษา
6. งบประมาณ
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- เยาวชนมีความรู ้ ความเข้าใจ และสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้น
- สามารถที่จะพัฒนาตนให้เป็ นประโยชน์ต่อประเทศและส่ วนรวมต่อไป
*****************************
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