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

1. หลักการและเหตุผล
วิทยาศาสตร์ เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า องค์ความรู ้วิทยาศาสตร์ ที่แข็งแกร่ งจะนําไปสู่
การพัฒนาประเทศด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการแพทย์ อันจะส่ งผลต่อความรุ่ งเรื องทางเศรษฐกิจ ประเทศในกลุ่มที่พฒั นา
แล้วจะให้ค วามสําคัญต่ อ การ ศึ ก ษาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเ ป็ นอย่างมาก พร้ อมทั้ง ปลู ก ฝั งให้ประชากรของชาติ เ ห็ น
ความสําคัญและมี เจตคติ ที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนับตั้งแต่ เยาว์วยั สมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็ นกิจกรรมหนึ่ งที่สนับสนุน ส่ งเสริ ม และกระตุน้ ให้เยาวชน
ของชาติได้ฝึกการใช้ทกั ษะกระ บวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้เป็ นอย่างดี สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ และ อพวช. จึงจัดให้มีการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มเยาวชนให้ใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนของชาติได้ศึกษาค้นคว้า มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และฝึ กใช้ทกั ษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ใน
การแก้ปัญหา
2.2 เพื่อกระตุน้ ให้เยาวชนของชาติคิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.3 เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกัน
2.4 เพื่อสนองนโยบายของชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายทัว่ ประเทศ ส่ งโครงงานเข้าร่ วมประกวดในระดับภูมิภาค ซึ่งจัดดําเนินการ
โดยศูนย์ภูมิภาคทั้งหมด 6 ศูนย์ ทัว่ ประเทศ
3.2 ด้านคุณภาพ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู ้ ความเข้าใจในการใช้ทกั ษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ใน
การแก้ปัญหาต่าง ๆ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการดํารงชีวิตประจําวันมากยิง่ ขึ้น
4. วิธีดำเนินการ
4.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้กบั โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ
4.2 สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ขอความร่ วมมือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยที่เป็ นศูนย์ประกวดในทุกภาคของประเทศ เพื่อการดําเนินการประกวดระดับภูมิภาค (ตามประกาศของศูนย์ภูมิภาค)
4.3 หน่วยงานที่ดาํ เนินการจัดประกวดระดับภูมิภาคแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
4.4 คณะกรรมการดําเนิ นการประกวดระดับภูมิภาค ดําเนิ นการประกวดโดยให้แต่ละโรงเรี ยนส่ งใบสมัครพร้อมข้อเสนอ
โครงงานและรายงานมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก และตัดสิ นผลการประกวดในระดับภูมิภาค
4.5 นักเรี ยนเจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือก นําโครงงานมาติดตั้งเพื่อให้กรรมการตัดสิ น และตั้งแสดงให้
ผูส้ นใจเข้าชมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติที่จดั ขึ้นในระดับภูมิภาค นักเรี ยนเจ้าของโครงงานที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองทุก
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ประเภทสาขาในระดับภูมิภาค นําโครงงานเข้าร่ วมประกวดระดับประเทศ เพื่อตัดสิ นโครงงานชนะเลิ ศระดับประเทศ และ
โครงงานที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 9 โครงงาน) นําโครงงานเข้าร่ วมประกวด Best of the Best
ของแต่ละสาขา (สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ จะแจ้งวันในภายหลัง)
5. ระยะเวลาดำเนินการ
กําหนดการที่แน่นอนของแต่ละขั้นตอน ศูนย์ภูมิภาคเป็ นผูก้ าํ หนดโดยให้สอดคล้องกับช่วงเวลา ดังนี้
......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งเรื่ องเชิญชวนส่งใบสมัครและข้อเสนอโครงงาน
......………* หมดเขตรับสมัครข้อเสนอโครงงาน
......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งตอบรับใบสมัครเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
......………* ศูนย์ภูมิภาคแจ้งผลการคัดเลือก และโรงเรี ยนแจ้งยืนยันจํานวนโครงงานที่ส่งเข้าประกวดมายังศูนย์ภูมิภาค พร้อม
ส่ งเอกสารการจัดทําโครงงานฉบับสมบูรณ์ ในรู ป pdf file (ตามประกาศของแต่ละศูนย์ภูมิภาค) เพื่อศูนย์ภูมิภาค
ทําการคัดเลือก
......………* คณะกรรมการระดับภาคตัดสิ นโครงงาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
......………* ศูนย์ภูมิภาคส่ งผลการตัดสิ นโครงงานระดับภาค มายังสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ
......………* สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ แจ้งเรื่ องการประกวดระดับประเทศไปยังโรงเรี ยนที่มีโครงงานได้รับรางวัลเหรี ยญทองใน
ระดับภูมิภาค
......………* โครงงานที่ได้รับเหรี ยญทองจากระดับภูมิภาค เข้าร่ วมประกวดระดับประเทศ
......………* โครงงานที่ได้รับรางวัลเหรี ยญทองในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( 9 โครงงาน) เข้าร่ วมประกวด Best of the
Best ของแต่ละสาขา
หมายเหตุ 1) * วันที่และระยะเวลา แต่ ละศูนย์ ภูมิภาคจะเป็ นผู้พ จิ ารณา
2) การดําเนินการของโครงงานต้ องอยู่ในช่ วงไม่ เกิน 12 เดือนนับถึงวันสมัคร
3) โครงงานต้ องไม่ เคยได้ รับรางวัลในระดับชาติหรื อนานาชาติมาก่ อน หากได้ รับรางวัลหลังจากสมัครแล้ วโรงเรี ย นต้ อง
แจ้ งให้ ศูนย์ ภูมิภาค หรื อแจ้ งสมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ ทราบหากว่ าได้ เข้ าประกวดระดับประเทศ
6. ขั้นตอนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
6.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค มีข้นั ตอนการคัดเลือกดังนี้
6.1.1 โรงเรี ยน / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อจังหวัด ควรจัดให้มีการประกวดแข่งขันมาก่อน เพื่อคัดเลือกโครงงานที่
มีคุณภาพ เหมาะสมแก่การเข้าประกวด โดยให้ส่งใบสมัครพร้อมข้อเสนอโครงงาน ไปยังศูนย์ภูมิภาค ตามที่กาํ หนดไว้ใน
ตารางข้อที่ 9.1
การแบ่ งจังหวัดของแต่ ละศูนย์ภูมิภาค
1) ศู นย์ ภาคกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.) ประสานงานในพื้นที่ภาค
กลางและภาคใต้ตอนบน 18 จังหวัด เป็ นดังนี้
-

กรุ งเทพมหานคร
พระนครศรี อยุธยา
ลพบุรี
นครปฐม
เพชรบุรี

-

สมุทรปราการ
สุ พรรณบุรี
สระบุรี
สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขนั ธ์
2

-

นนทบุรี
อ่างทอง
สิ งห์บุรี
สมุทรสาคร

-

ปทุมธานี
ชัยนาท
กาญจนบุรี
ราชบุรี
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2 ) ศูนย์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด เป็ นดังนี้
- ฉะเชิงเทรา
- นครนายก
- ปราจีนบุรี
- สระแก้ว
- ชลบุรี
- จันทบุรี
- ตราด
- ระยอง
3 ) ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ประสานงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 20 จังหวัด เป็ นดังนี้
-

หนองคาย
- หนองบัวลําภู
- เลย
กาฬสิ นธุ์
- นครพนม
- มุกดาหาร
ขอนแก่น
- มหาสารคาม
- ร้อยเอ็ด
นครราชสี มา
- บุรีรัมย์
- สุ รินทร์
- อํานาจเจริ ญ
ศรี สะเกษ
- อุบลราชธานี
4 ) ศูนย์ ภาคเหนือตอนล่ าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 9
- ตาก
- อุตรดิตถ์
- อุทยั ธานี

- พิษณุโลก
- กําแพงเพชร

- เพชรบูรณ์
- นครสวรรค์

- อุดรธานี
- สกลนคร
- ชัยภูมิ
- ยโสธร
- บึงกาฬ
จังหวัด เป็ นดังนี้

- สุ โขทัย
- พิจิตร

5 ) ศูนย์ ภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่ โจ้ จัดสลับหมุนเวียนประสานงานในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด เป็ นดังนี้
- เชียงใหม่
- น่าน
- พะเยา
- เชียงราย
- ลําปาง
- แพร่
- แม่ฮ่องสอน
- ลําพูน
6 ) ศูนย์ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประสานงานในพื้นที่ภาคใต้ 14 จังหวัด เป็ นดังนี้
- ชุมพร
- ระนอง
- สุ ราษฏร์ธานี
- ตรัง
- นครศรี ธรรมราช - พัทลุง
- กระบี่
- พังงา
- ภูเก็ต
- นราธิวาส
- ปัตตานี
- ยะลา
- สงขลา
- สตูล
6.1.2 ศูนย์ภูมิภาคแจ้งผลการพิจารณาไปยังโรงเรี ยน เพื่อให้เข้าประกวดในระดับภูมิภาค
6.1.3 การประกวดใช้เกณฑ์เดียวกันทัว่ ประเทศ ดังนั้นเพื่อความเสมอภาค ศูนย์ประกวดควรเข้มงวดกับกติกา คือ การรับ
สมัครไม่เกินกําหนดเวลา จํานวนหน้าของรายงาน และ รู ปแบบการนําเสนอเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาํ หนด
6.1.4 ศูนย์ภูมิภาคจัดการประกวดในช่วงเวลา และรู ปแบบที่มีความเหมาะสมก่อนการประกวดระดับประเทศ
6.2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ มีข้นั ตอนดังนี้
6.2.1 สมาคมวิทยาศาสตร์ ฯ แจ้งโรงเรี ยนที่ โครงงานได้รับรางวัลเหรี ยญทองระดับภูมิภาค เพื่อเข้าร่ วมการประกวด
ระดับประเทศโดยจัดทําและนําส่ง
(1) ไฟล์รายงานในรู ปแบบ pdf
(2) คลิปวิดีโอนําเสนอโครงงานความยาวไม่เกิน 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
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7. ประเภทของโครงงาน
7.1 โครงงานที่ส่งประกวด ต้องเป็ นโครงงานวิทยาศาสตร์และ/หรื อเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็ นโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง
การสํารวจข้อมูล งานพิสูจน์ทฤษฎี หรื อ ชิ้นงานที่ประดิษฐ์ข้ ึน
7.2 ประเภทของโครงงาน ในทั้ง 2 ระดับ (มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) แบ่งเป็ น 3 สาขา
7.2.1 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ กายภาพเป็ นหลัก ได้แก่ เคมี วัสดุศาสตร์ ฟิ สิ กส์
คณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณี วิทยา และ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ตัวอย่างเช่ น การสกัดด้วย
กระบวนการทางเคมี การปรับปรุ งวัสดุดว้ ยกระบวนการทางเคมี การสร้างสมการคณิ ตศาสตร์จากการศึกษาธรรมชาติ ฯลฯ
7.2.2 สาขาชี ว ภาพ หมายถึ ง โครงงานที่ ใ ช้ห ลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพเป็ นหลัก ได้แ ก่ ชี ว วิ ท ยา สั ต ววิ ท ยา
พฤกษศาสตร์ จุ ลชี ววิ ทยา ชี ว เคมี และ วิ ทยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมด้านชี วภาพ ตัวอย่างเช่ น การศึ ก ษาระบบนิ เ วศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯลฯ
7.2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่ใช้บูรณาการวิทยาศาสตร์ หลายสาขา ซึ่งอาจแสดงได้ดว้ ยชิ้นงานที่
ประดิ ษ ฐ์ข้ ึ นที่ มี ก ระบวนการวางแผน ออกแบบและเก็บข้อมู ลอย่างเป็ นระบบ หรื อแสดงด้วยข้อมู ล การทดลอง ได้แ ก่
โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ ด้านพลังงาน โครงงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ อาหารและสุ ขภาพ
ปัญญาประดิษฐ์ และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็ นต้น
8. การสมัคร
8.1 ระดับของนักเรี ยนผูม้ ีสิทธิ์ส่ งโครงงาน
8.1.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
8.2 จํานวนนักเรี ยนและอาจารย์ที่ปรึ กษา จํานวนนักเรี ยนในแต่ละโครงงาน มีได้ไม่เกิน 3 คน อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก 1 คน และ
อาจารย์ที่ปรึ กษาพิเศษ (ถ้ามี) สามารถมีได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึ กษาหลักจะต้องเป็ นอาจารย์ประจําของโรงเรี ยน
8.3 ขั้นตอนการสมัคร
8.3.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.scisoc.or.th/sciweek พร้อมอัพโหลด บทคัดย่อ แบบข้อเสนอโครงงาน และรายงาน
ซึ่งทําขึ้นตามรู ปแบบที่กาํ หนด
8.3.2 จัดทําไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ตามรู ปแบบที่กาํ หนด พร้อมส่ งไฟล์รายงานในรู ปแบบ pdf ทางอีเมล (ตามประกาศ
ของแต่ละศูนย์ภูมิภาค) ไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประจําศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ
8.3.3 เมื่อได้รับเอกสารทั้งหมด ศูนย์ภูมิภาคจะพิจารณาโครงงาน จากนั้นจึ งแจ้งผลและรายละเอียดในการประกวดให้
ทราบ (ระยะเวลาขึ้นอยูก่ บั ศูนย์ภูมิภาคที่รับผิดชอบ)
9. สถานที่ดำเนินการประกวดและติดต่อสอบถามรายละเอียด
9.1 ระดับภาค จัดขึ้นตามศูนย์ภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 6 ศูนย์ เสร็ จสิ้ นในเดือนสิ งหาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละ
ศูนย์ภูมิภาค ดังนี้
ภาค
ศูนย์ภาคเหนือตอนบน
ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง

ผู้รับผิดชอบ

สถานที่ต้งั

โทรศัพท์ / โทรสาร

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่

Tel 053-873817,

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.เมือง
จังหวัดพิษณุโลก

Tel 055-963130,
055-963-112

4

053-873-800

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ศูนย์ภาคตะวันออก
เฉี ยงเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง
จังหวัดขอนแก่น

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

Tel 02-5779999 ต่อ
1745, 1790, 1791

9.2 ระดับประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็ นผูร้ ับผิดชอบโดย
9.2.1 จัดการประกวดในระดับประเทศโดยให้ส่งไฟล์รายงานในรู ปแบบ pdf พร้อมคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน4 นาทีใน
รู ปแบบ mp4 ขนาดไม่เกิน 200 MB มายังสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่ งประเทศไทยฯ ทางอีเมล contact@scisoc.or.th สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ โทรศัพท์ 02 - 218-5245, 02 – 252-7987, 097-0123-579
9.2.2 รายละเอียดการเตรี ยมงานดูเพิ่มเติมในข้อ 6.2
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 ดชู เกี ยรติ ได้รับเกี ยรติบตั ร (จํานวนรางวัลไม่เกิ น 10% ของจํานวนโครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละ
สาขา)
 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- 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 ดชู เกี ยรติ ได้รับเกี ยรติบตั ร (จํานวนรางวัลไม่เกิ น 10% ของจํานวนโครงงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละ
สาขา)
 เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สําหรับอาจารย์ที่ปรึ กษาและนักเรี ยนทุกโครงงานที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ โครงงานที่ได้เหรี ยญทองทั้ง 3 สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องเข้าประกวดในการ
แข่งขันระดับประเทศ
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ระดับประเทศ ในแต่ ละระดับและสาขาโครงงาน
 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้ 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
 รางวัลสําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- 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 ยนทุกโครงงานที่ได้รับรางวัล
หมายเหตุ นักเรี ยนเจ้าของโครงงานที่ได้เหรี ยญทองทั้ง 3 สาขา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะแข่งขันรอบ Best of the Best เพื่อ
ชิงรางวัลโล่พระราชทาน และผูช้ นะรอบ 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 นการดัดแปลงจากที่ผูอ้ ื่นเคยทํามาก่อนหรื อการคิดขึ้นใหม่ วิธีการแก้ปัญหา วิธีการวัดและ
ควบคุมตัวแปร วิธีการรวบรวมข้อมูล การทดลองซํ้า การเลือกและทดสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เป็ นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมละเอียดรอบคอบสอดคล้องกับปัญหา)
 การใช้ วิธีทางวิทยาศาสตร์ (ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ )
- การสังเกตที่นาํ มาสู่ ปัญหา
- การตั้งสมมุติฐานที่ถูกต้อง ชัดเจน
- การให้นิยามเชิงปฏิบตั ิการอย่างถูกต้อง
- การทําการทดลอง โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและเหมาะสม
 การแสดงให้ เห็นถึงความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องที่ทํา
- การใช้หลักการทํางานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับความรู ้และปัญหาโดยมีความเข้าใจอย่างดี
- การอ้างถึงความรู ้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีความเข้าใจในความรู ้ที่อา้ งถึงเป็ นอย่างดี
 การแสดงหลักฐานการบันทึกข้ อมูลอย่ างเพีย งพอ
- การบันทึกข้อมูลมีเพียงพอ ต่อเนื่อง และเป็ นระเบียบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความละเอียดถี่ถว้ น ความมานะบากบัน่
- ความตั้งใจจริ งในการทําการทดลอง
 คุณค่ าของโครงงาน
- ควรระบุคุณค่าหรื อประโยชน์ของโครงงาน และ/หรื อประโยชน์ในด้านการแก้ปัญหาของสิ่ งแวดล้อม สังคม
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 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 วนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้เนื้ อหากระชับเท่าที่จาํ เป็ น ขอให้นกั เรี ยนเขียนส่ วนผลการทดลองและ
อภิปรายผลให้ละเอียดชัดเจน
 ความถูกต้ องของแบบฟอร์ ม
- ครอบคลุมหัวข้อที่สาํ คัญ แบ่งแต่ละหัวข้อออกอย่างชัดเจน ตามลําดับ (บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทนํา เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์และวิธีการทดลอง ผลการทดลองและการอภิปรายผล สรุ ปผล ข้อเสนอแนะ (หากมี) เอกสารอ้างอิงหรื อ
บรรณานุกรม และภาคผนวก)
 ผลการทดลองและอภิปรายผล
- แสดงผลในลักษณะรู ปภาพ กราฟ ตาราง ต้องมีความถูกต้อง เหมาะสม กะทัดรัดและชัดเจน ไม่ควรมีความซํ้าซ้อนของการ
นําเสนอ เช่น การเสนอในรู ปแบบตาราง ก็ไม่ควรมีกราฟที่เป็ นข้อมูลเดียวกันแสดงอีก
- การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลทางสถิ ติมีหรื อไม่ เช่ น ค่าเฉลี่ ย + ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมู ล
(ANOVA) การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล
- อภิปรายการทดลองได้อย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ เปรี ยบเทียบผลที่ได้กบั ที่เคยมีผรู ้ ายงานไว้ในการศึกษาคล้ายกัน หรื อ
เกี่ยวเนื่องกัน มีขอ้ เสนอแนะหรื อสมมุติฐานสําหรับการศึกษาทดลองต่อไป
 การใช้ ภาษาและคําศัพ ท์ ทางวิทยาศาสตร์
- ต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และสละสลวย สามารถสื่ อข้อมูลที่สาํ คัญให้ผอู ้ ่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) แบบที่อา้ งด้วยระบบตัวเลข ซึ่ งจะเรี ยงลําดับการอ้างอิงก่อนหลัง เช่ น “จากรายงานที่ เกี่ ยวกับการสกัดคลอโรฟิ ลล์จาก
สาหร่ าย พบว่า ……….(1)”
เอกสารอ้ างอิง
การเขียนเอกสารอ้างอิงจะสอดคล้องกับการอ้างอิงในเนื้อหา ดังนี้
ก) แบบที่อา้ งอิงด้วยชื่อ ปี จะเรี ยงตามลําดับอักษรจาก ก-ฮ, A-Z เช่น
ธวัชชัย สันติสุข (2532). “พรรณพฤกษชาติของประเทศไทย : อดีต ปั จจุบนั และอนาคต”. กรุ งเทพฯ: สมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยฯ, หน้า 81 – 90.
ข) แบบที่อา้ งอิงด้วยระบบตัวเลข เรี ยงตามลําดับการอ้างอิงในเนื้อหา เช่น
1. ธวัช ชัย สัน ติ สุ ข (2532). “พรรณพฤกษชาติ ข องประเทศไทย : อดี ต ปั จ จุ บ ัน และ อนาคต” กรุ ง เทพฯ: สมาคม
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, หน้า 81 – 90.
11.3 การจัดแสดงโครงงาน
 ความเหมาะสมในการใช้ อุปกรณ์
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ กลไกต่างๆ ประกอบการแสดงโครงงานต้องเหมาะสมกับสถานที่จดั แสดงและเวลาแสดง
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 เทคนิค/รู ปแบบในการจัดแสดง
ความแปลกใหม่ของการออกแบบ การนําเสนอข้อมูล และการใช้วสั ดุในแผงแสดงโครงงาน ความสามารถในการจัดแสดง
และสาธิ ตผลการทดลอง การแสดงแนวความคิดโดยรวม การจัดรู ปแบบของโครงงานที่กระชับ และดึงดูดความสนใจ (conceptual
idea, concise and attractive)
 ความประณีตสวยงาม
การจัดทําโปสเตอร์ ให้มีความสวยงาม ประณี ต สะอาด ตัวหนังสื อหรื อสี ที่ใช้ให้เหมาะสม การจัดวางโครงงานเหมาะสม
สวยงาม ไม่เกินเนื้อที่ ดังรายละเอียดที่กาํ หนด มิฉะนั้นจะถูกหักคะแนน
11.4 การอภิปรายปากเปล่ า
 การนําเสนอ
นําเสนอโครงงานต่อกรรมการ โดยสรุ ปเฉพาะประเด็นสําคัญของโครงงานในช่วงเวลา ไม่ เกิน 4 นาที โดยครอบคลุมเนื้อหา
ดังต่อไปนี้ (ไม่ตอ้ งแนะนําชื่อนักเรี ยนและโรงเรี ยน)
- ชื่อและความสําคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- วิธีการดําเนินงานโดยย่อ
- ผลการทดลอง
- สรุ ปผลแบบสั้นๆ
หมายเหตุ - นักเรี ยนอาจรายงานวิธีทาํ และผลการทดลองสลับกันไปทีละการทดลอง
 การตอบคําถาม
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องที่ทาํ
12. งบประมาณ
งบประมาณการดําเนิ นการประกวด ได้รับการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
13. การประเมินผล
- จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ และนิทรรศการที่นกั เรี ยนส่งเข้าประกวด
- จากการนําเสนอ และการตอบคําถามแบบปากเปล่าโดยนักเรี ยนที่เข้าประกวด
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การประกวดเป็ นการส่ งเสริ มและการกระตุ น้ ให้เยาวชนหันมาสนใจ ค้นคว้าหาความรู ้ จากการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
นอกเหนื อจากมี สิ่งประดิ ษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่อาจจะนําไปประยุกต์ในชี วิตประจําวันแล้ว ยังเป็ นการนําทักษะ
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปช่ ว ยแก้ปั ญ หาในชี วิ ต ประจํา วัน โดยปฏิ บัติ จ ริ ง ซึ่ งจะส่ ง ผลให้เ ยาวชนของชาติ ต ระหนัก ถึ ง
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการพัฒนาประเทศได้เป็ นอย่างดี
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การทําแผงสําหรั บแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์
*****************************

ให้ใช้ไม้อดั /แผ่นบอร์ด ทําตามขนาดกําหนด ดังนี้
แผ่น ก 1 ขนาด 60 ซ.ม. X 100 ซ.ม.
แผ่น ข ขนาด 120 ซ.ม. X 100 ซ.ม.

แผงแสดงที่เกินจากขนาด
ที่กาํ หนดจะถูกหักคะแนน

ติดบานพับมีห่วงรับและขอสับทํามุมฉากกับแผ่นกลาง
อุปกรณ์อื่นที่นาํ มาสาธิต อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้ใช้พ้นื 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 มีมูลเหตุจูงใจหรื อมีแรงบันดาลใจจากอะไร มีแนวคิด
มาจากไหน อย่างไร)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
2. สมมติฐานและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่นาํ มาใช้
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
4. แผนการดําเนินการ(อธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะทําโครงงานนี้เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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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 แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ
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
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 รวมความยาวไม่เกิ น 15 หน้า (ไม่รวมกิตติกรรมประกาศ สารบัญตาราง และสารบัญรู ปภาพ อาจมี
ภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 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 ..............................................................................................
6. อาจารย์ที่ปรึ กษา ........................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................................. E-mail .......................................................................................
อาจารย์ที่ปรึ กษาพิเศษ (ถ้ามี) .....................................................................................................................................................
7. ประโยชน์ของโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งเข้าประกวด (ระบุเป็ นข้อๆ)
7.1 .......................................................................................................................................................................................................
7.2 .......................................................................................................................................................................................................
7.3 .......................................................................................................................................................................................................
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ผูส้ ่ งและโรงเรี ยนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้ แล้ว ยินดีปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวทุกประการ และขอ
รับรองว่าโครงงานที่ส่งประกวดนี้ เป็ นผลงานที่คิดขึ้นใหม่/พัฒนาต่อยอดโดยได้ระบุรายละเอียดให้ทราบอย่างชัดเจน มิได้คดั ลอก
เลียนแบบ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อแต่เพียงบางส่ วนจากผลงานของตนเองและผูอ้ ื่น และยอมรับว่าผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ น
เด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น อนึ่งหากไม่สามารถส่ งเอกสาร หรื อผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดระดับภูมิภาค หรื อ
ระดับประเทศ ตามที่กาํ หนด ให้ถือว่าสละสิ ทธิ์
เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดไวรั สโคโรน่ า (โควิด -19) เพื่ อเป็ นการป้ องกันและเฝ้ าระวัง สถานศึ กษา อาจารย์ ที่
ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์ เข้ าร่ วมกิจกรรม ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของภาครัฐ และผู้จัดงานอย่ างเคร่ งครัด โดยไม่ มีเงื่อนไขทุก
กรณี
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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