คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเสนอ
โครงงาน Thailand Science Project Grand Award 2018
๑. โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ได้รับ
รางวัลที่ ๑ - ๓ ในเวทีการประกวดระดับประเทศที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือ ได้รับรางวัล
ใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดในต่างประเทศ
๒. โครงงานดังกล่ าวที่ได้รั บ รางวัล ทั้งการประกวดในประเทศและต่างประเทศจะต้องได้รับรางวัล ระหว่าง
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. โครงงานทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องจัดอยู่ใน ๗ สาขา ต่อไปนี้
 สาขากายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
คอมพิ วเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณี วิ ทยา เช่ น การสกั ด ด้ วยกระบวนการ ทางเคมี ก ารปรั บ ปรุ ง วั ส ดุ
ด้วยกระบวนการทางเคมี ฯลฯ
 สาขาชีวภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ สัตววิทยา พฤกษศาสตร์
จุลชีววิทยา ชีวเคมี เช่น การศึกษาระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์
การศึกษาด้านยีน และโปรตีนฯลฯ
 สาขาวิทยาศาสตร์ ป ระยุ กต์ หมายถึง โครงงานที่แสดงได้ด้ว ยชิ้นงานซึ่งประดิ ษฐ์ ขึ้นมาโดยอาศั ย
หลักการวิทยาศาสตร์ และมีข้อมูลการทดลองใช้งานประกอบ
 สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ/AI หมายถึ ง โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ห รื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์และมีข้อมูลการ
ทดลองใช้งานประกอบ
 สาขาวิศวกรรมโรบอติก หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์และมีข้อมูลการทดลองใช้งานประกอบ
 สาขาการบิ น และอวกาศ หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์ห รื อสิ่ งประดิ ษฐ์ ด้ านการบินและอวกาศ
ที่ใช้หลักการวิทยาศาสตร์และมีข้อมูลการทดลองใช้งานประกอบ
 สาขาอาหารและสุขภาพ หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและ
สุขภาพใช้หลักการวิทยาศาสตร์และมีข้อมูลการทดลองใช้งานประกอบ
๔. จ านวนนั กเรี ย นและอาจารย์ที่ป รึกษาในโครงงาน ทั้งสองระดับ จานวนนักเรียนในโครงงาน มีได้ตั้งแต่
๑-๓ คน อาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน และอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ (ถ้ามี) มีได้มากกว่า ๑ ท่าน
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ขั้นตอนการสมัคร
๑. ผู้ที่สนใจสามารถส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ตรงตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ ได้ ๒ ช่องทาง คือ
๑.๑ สมัครผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดการประกวดระดับประเทศที่ท่านได้รับรางวัล
๑.๒ สมัครด้วยตนเอง โดยสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้จากเว็บไซด์ องค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) www.nsm.or.th
๒. ทั้ง ๒ ช่องทาง ส่งใบสมัคร แบบฟอร์มสาหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา พร้อมบทคัดย่อ และหลักฐานการได้รับ
รางวัลระดับประเทศ หรือนานาชาติ (ภาพถ่าย/ใบประกาศ/อื่นๆ) ส่งให้ อพวช. ภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓. สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่ อ ๑๔๔๑, ๑๔๔๔ (คุ ณ เกศวดี , คุ ณ นพรั ต น์ ) หรื อ
Email: kedwadee@nsm.or.th/nopparat_p@nsm.or.th
วิธีการคัดเลือก
การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 แบ่งเป็น ๒ รอบ ดังนี้
๑. การคัดเลือกรอบแรก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโครงงานของเยาวชนตามหลักเกณฑ์ จากคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การ
เสนอโครงงาน บทคัดย่อและดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยโครงงานที่ได้รับคั ดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand
Science Project Grand Award 2018 จะแบ่งเป็น ๗ สาขา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลคั ด เลื อ กรอบที่ ๑ ในวั น ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่ า นทาง Website ของ อพวช:
www.nsm.or.th และ email ของผู้สมัคร
โครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
เยาวชนผู้ จั ดทาโครงงานจะต้องน าเสนอโครงงานและจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ โดยโครงงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้ รับรางวัลและการสนับสนุนต่างๆ
ดังนี้
๑. เงินสนับสนุนทีมละ ๕,๐๐๐ บาท
๒. ใบประกาศนียบัตรสาหรับเยาวชนและครูที่ปรึกษา
๓. สนับสนุนค่าเดินทางแบบเหมาจ่าย จานวน ๓,๐๐๐ บาท
๔. อพวช. จะจัดหาที่พักและอาหารให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกในระหว่างการเข้าร่วมการคัดเลือกรอบสุดท้าย
ทั้งนี้กาหนดการการจัดแสดงผลงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑
และการคัดเลือกรอบสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
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๒. การคัดเลือกรอบสุดท้าย
๒.๑ เยาวชนที่จัดทาโครงงานจะต้องนาเสนอโครงงานให้คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาในงาน
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจาปี ๒๕๖๑
๒.๒ รูปแบบการนาเสนอ เวลาในการนาเสนอผลงาน ไม่เกิน ๑๐ นาที รวมการตอบคาถาม โดยครอบคลุมเนื้อหา
ดังต่อไปนี้
 ความสาคัญของโครงงานและวัตถุประสงค์
 วิธีการดาเนินงานโดยย่อ
 ผลการทดลอง
 สรุปผลการทดลอง
การนาเสนอโครงงาน เยาวชนต้องนาเสนอให้คณะกรรมการเห็นถึงความสาคัญและคุณค่า ของโครงงาน
อธิบายและตอบข้อซักถามโดยแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ทา
๒.๓ คณะกรรมการจะพิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความสาคัญและคุณค่าของโครงงานที่สามารถนาไป
ต่อยอดได้ และเยาวชนผู้จัดทาโครงงานมีลักษณะของการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป
๒.๔ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้
รางวัล
ประเภทรางวัล
๑. Prime Minister’s Science Project Award 2018
๒. Prime Minister’s Project of The Year Award 2018
๓. Prime Minister’s Science Teacher Award 2018
๑. รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018
(รางวัลสาหรับเยาวชน ครูที่ปรึกษาและโรงเรียน)
รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 สาหรับเยาวชน ครูที่ปรึกษาและโรงเรียน
มีทั้งหมด ๗ สาขา สาขาละ ๑ รางวัล ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนี้
 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/AI
 สาขาวิศวกรรมโรบอติก
 สาขาการบินและอวกาศ
 สาขาอาหารและสุขภาพ
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เยาวชนที่จัดทาโครงงาน ครูที่ปรึกษา และโรงเรียนของโครงงานที่ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ จะได้รับรางวัลดังนี้
๑. เงินรางวัลสาหรับเยาวชนและครูที่ปรึกษา ทีมละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๒. โล่เกียรติยศสาหรับโรงเรียน
๓. ใบประกาศเกียรติคุณ สาหรับเยาวชนและครูที่ปรึกษา ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔. เยาวชนและครูที่ปรึกษาจะได้เข้าร่วมทัศนศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ
หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ผู้จัดงานสามารถนาไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
๒. รางวัล Prime Minister’s Project of The Year Award 2018
(รางวัลสาหรับเยาวชน ครูที่ปรึกษาและโรงเรียน)
รางวัล Prime Minister’s Project of The Year Award 2018 ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จะคัดเลือกจากผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2018 ทั้ง ๗ สาขาเพื่อคัดเลือก
เป็นโครงงานแห่งปี ประจาปี ๒๕๖๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑ รางวัล และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑ รางวัล
เยาวชนที่จัดทาโครงงาน ครูที่ปรึกษาโครงงาน และโรงเรียน จะได้รับรางวัล ดังนี้
๑. เงินรางวัล
- เยาวชน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- ครูที่ปรึกษา จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
- โรงเรียน จานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. โล่เกียรติยศ Project of The Year สาหรับเยาวชน ครูที่ปรึกษาและโรงเรียน
๓. ใบประกาศเกียรติคุณสาหรับเยาวชนและครูที่ปรึกษา ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้น ผู้จัดงานสามารถนาไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
๓. รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2018
(รางวัลสาหรับครูที่ปรึกษาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย )
๓.๑ คุณสมบัติ
 เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
 มีผ ลงานในการเป็ น ที่ป รึ ก ษาหลั ก โครงงานและส่ งเสริ มเยาวชนให้ เข้ าร่ว มกิจ กรรมโครงงานด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ
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 โครงงานของเยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษาให้จะต้องได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับประเทศ อย่างน้อย ๒ ปี
ในช่วงเวลาตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมีโครงงานได้รับรางวัลในเวทีการ
ประกวดนานาชาติ (มีประเทศเข้าร่วมประกวดไม่ต่ากว่า ๑๕ ประเทศ) ที่การประกวดเป็น ที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ในต่างประเทศ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในช่วงเวลาตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๗
ถึง
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 ไม่เคยได้รับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award
 หากได้รับรางวัลอื่นทีเ่ กี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๒ รางวัล
 เงินรางวัล จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
 โล่เกียรติยศ
 ใบประกาศเกียรติคุณ
ทั้งนี้กาหนดการการรับรางวัลทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ประสานงานโครงการ
สานักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๔๔๑, ๑๔๔๔ (เกศวดี, นพรัตน์)
หมายเลขโทรสาร ๐๒๕๗๗ ๙๙๙๐
Email: kedwadee@nsm.or.th หรือ nopparat_p@nsm.or.th
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