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โครงการ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร3ด4านธรรมชาติวิทยา ประจำป: 2566 

ระหว?างเดือนธันวาคม 2565 - เมษายน 2566 

 

1. หลักการและเหตุผล 

องค&การพิพิธภัณฑ&วิทยาศาสตร&แห9งชาติ (อพวช.) หน9วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร& วิจัย และนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการสรIางแรงบันดาลใจใหIทุกคนสนุกกับการคIนพบ เรียนรูI

ตลอดชีวิตดIวยความมหัศจรรย&ของวิทยาศาสตร& ส9งเสริมใหIสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญต9อการศึกษาดIาน

วิทยาศาสตร& เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดIร9วมกับบริษัท ทรู คอร&ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ  

“การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร=ด>านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปE 2566” โดยมีวัตถุประสงค&

เพื่อส9งเสริมใหIเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตIนหรือเทียบเท9า (ม.1-3) เพื่อใหIเยาวชนไดIรูIจัก เห็นคุณค9า

ความสำคัญของธรรมชาติ ปลูกฝZงจิตสำนึกรักและสรIางแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร&ธรรมชาติวิทยา โดยการ

เรียนรูIจากประสบการณ&ตรงผ9านกระบวนการสืบเสาะหาความรู I การศึกษาคIนควIา และแสดงความคิด 

ผ9านการสรIางสรรค&โครงงาน เพื่อสรIางองค&ความรูIดIานธรรมชาติวิทยาผ9านกระบวนการทางวิทยาศาสตร& 

ตลอดจนไดIพัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง นำไปสู9การเพิ่มพูนความรูIที่ไดIจากการลงมือปฏิบัติ 

การฟZง การพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร& นักวิจัย หรือผูIรูIในทIองถิ่น อีกทั้งยังเปaนการพัฒนาทักษะการสื่อสาร

วิทยาศาสตร&และทักษะในอนาคต รวมถึงสรIางเจตคติท่ีดีต9อวิทยาศาสตร&อีกดIวย  

โครงงานวิทยาศาสตร&ดIานธรรมชาติวิทยา เปaนการศึกษามีจุดมุ9งหมายใหIเยาวชนไดIรับประสบการณ&

ตรงจากการสำรวจ การรวบรวมขIอมูล หรือการศึกษาประเด็นปZญหาวิทยาศาสตร&ดIานธรรมชาติวิทยาที่อยู9ใน

ทIองถ่ินของตน รวมถึงการประยุกต&ใชIองค&ความรูI ทฤษฎี หรือการนำเสนอหลักการแนวคิดใหม9 เพ่ือนำไปสู9การ

พัฒนา การต9อยอด หรือการแกIปZญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลIอม โดยในปd 2566 กำหนดใหIจัดทำ

โครงงานข้ึนภายใตIแนวคิด “ธัญพืช ของขวัญจากธรรมชาติ” 

ธัญพืช (cereal grain) เปaนพืชจำพวกหญIาที่มนุษย&เพาะปลูกเพื่อเก็บเกี่ยวเมล็ด มนุษย&รู IจักใชI

ประโยชน&จากธัญพืชมาตั้งแต9ก9อนประวัติศาสตร& เพื่อการบริโภคและการนำมาเปaนอาหารโดยมีหลักฐานใน

ประเทศจีนพบฟอสซิลของเซลล&ใบพืชที่กลายเปaนหินของขIาวปjา (wild rice) ซึ่งมีลักษณะคลIายขIาวปลูก 

ธัญพืชในปZจจุบันมีการเพาะปลูกท่ัวโลกมากกว9าผลผลิตทางเกษตรชนิดใด ๆ และเปaนแหล9งอาหารท่ีใหIพลังงาน

แก9มนุษย&มากท่ีสุด ในประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ ธัญพืชเปaนอาหารหลักของประชากรท้ังประเทศ ขณะท่ี

ในประเทศพัฒนาแลIว นิยมรับประทานธัญพืชที่ถูกแปรรูปแลIวอย9างขนมปZงเปaนหลัก กลุ9มธัญพืชที่มนุษย&นำมา

เปaนอาหารที่เรารูIจักกันเปaนอย9างดี เช9น ขIาว เปaนอาหารหลักของผูIคนในเอเชีย ขIาวโพด เปaนอาหารหลักของ

ชาวละตินอเมริกา ลูกเดือย ชาวเอเชียใชIเปaนเปaนทั้งอาหารและยา ขIาวบาร&เลย& ขIาวสาลี และขIาวโอsตเปaน

อาหารหลักของผูIคนในแถบยุโรปและอเมริกา ขIาวฟjางชนิดต9าง ๆ ที่เปaนอาหารหลักของผูIคนในแถบแอฟริกา 

รวมไปถึงขIาวบาร&เลย& วัตถุดิบสำคัญของการผลิตเบียร& 
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จะเห็นไดIว9าธัญพืชโดยเฉพาะหญIานั้นเปaนแหล9งคาร&โบไฮเดรทซึ่งเปaนพลังงานชีวิตที่สำคัญของมนุษย&  

ส9วนต9าง ๆ ของธัญพืชโดยเฉพาะตIนและใบของธัญพืชเองยังเปaนแหล9งอาหารของสัตว&อีกหลายชนิดท่ีเปaนแหล9ง

โปรตีนของมนุษย&และสัตว&กินเนื้ออีกดIวย ในปZจจุบันการประโยชน&จากธัญพืชนอกเหนือจากการใชIเปaนอาหาร 

แลIวการนำส9วนของลำตIนธัญพืชมาใชIประโยชน&เริ่มมีมากขึ้นทั้งในดIานสมุนไพร ปลูกประดับ ทำส9วนประกอบ

เครื่องดนตรี หรือนำมาเปaนวัตถุดิบทำเยื่อเพื่อทำกระดาษและเปaนส9วนประกอบกับวัสดุอื่นในการก9อสรIาง หรือ

ทำเฟอร&นิเจอร& รวมท้ังการนำมาเปaนใชIเปaนพลังงานชีวมวลเพ่ือรองรับโรงไฟฟuาชีวมวลต9อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค= 

2.1 เพื ่อสรIางประสบการณ& การคIนหาความรู IดIวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร&ผ9านโครงงาน 

     วิทยาศาสตร& 

2.2 เพ่ือใหIเกิดความเขIาใจและเห็นความสำคัญของธรรมชาติ และธรรมชาติวิทยาซ่ึงเก่ียวขIองกับทุกคน 

2.3 เพ่ือสรIางทักษะและประสบการณ&ดIานการส่ือสาร 

3. กลุ[มเป\าหมาย 

โครงงานจากเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตIน (ม.1-3) จำนวน 40 โครงงาน เยาวชนจำนวน 80 คน 

(โครงงานละ 2 คน) และอาจารย&ท่ีปรึกษา จำนวน 40 คน (โครงงานละ 1 คน) 

4. ระยะเวลาการดำเนินการ  

ระหว9างเดือนธันวาคม 2565 – เมษายน 2566 รวม 5 เดือน 

5. วิธีการดำเนินงาน 

 5.1 คณะดำเนินงานประชุมหารือและแนวทางการดำเนินโครงการ 

5.1.1 แนวทางการจัดการประกวดแข9งขัน การประชาสัมพันธ& และกำหนดหัวขIอ 

5.1.2 แนวทางการกำหนดหลักเกณฑ& หัวขIอการประกวด เง ื ่อนไขในการร9วมประกวด  

และการตัดสินรางวัล 

 5.2 การประชาสัมพันธ&โครงการ ผ9านช9องทางต9าง ๆ ดังน้ี 

5.2.1 www.nsm.or.th 

5.2.2 Facebook: NSM Thailand  

5.2.3 หนังสือประชาสัมพันธ&ถึงโรงเรียน 

5.2.4 วารสาร อพวช. 

5.2.5 รายการวิทยุและโทรทัศน& ของ อพวช. 

2.2.6 ประชาสัมพันธ&ผ9านช9องทางของหน9วยงานร9วมจัด 

5.3 การรับสมัคร 

5.3.1 คุณสมบัติเปaนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู9ในระดับมัธยมศึกษาตอนตIนหรือเทียบเท9า (ม.๑-๓)  
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5.3.2 กำหนดใหIโครงงาน 1 เร่ือง มีสมาชิกจำนวน 2 คน และอาจารย=ท่ีปรึกษา 1 คน 

5.3.3 จัดทำวิดีโอเสนอนำเสนอแนวคิด หรือประเด็นการศึกษาคIนควIา ภายใตIแนวคิดท่ี

กำหนดใหI ความยาวไม9เกิน 5 นาที อัปโหลดวิดีโอที่จัดทำขึ้นลงใน YouTube แลIวแนบ

ลิงค&ดังกล9าวในแบบฟอร&มสมัคร* 

5.3.4 จัดเตรียมขIอเสนอโครงงานฯ ที ่จัดทำขึ ้นตามรายละเอียดที ่กำหนด อัพโหลดขIอมูล 

 ในแบบฟอร&มสมัคร* 

ช[องการสมัครและแนบเอกสาร 

1. กรอกขIอมูลสมัครแข9งขัน 

 

 
https://forms.gle/HCoDEwR4PGtTZCDP7 

2. แนบขIอเสนอโครงการและวิดีโอ

นำเสนอแนวคิดท่ีจะจัดทำโครงงานฯ 

 
https://forms.gle/H3JgLNFv3MDQJsiT9 

 

5.4 การตัดสินผลงาน 

5.4.1 เกณฑ&การพิจารณารอบคัดเลือก 40 ทีม 

    1) ความสำคัญ เหตุผลหรือความจำเปaนท่ีดำเนินโครงงาน 

    2) การกำหนดประเด็นท่ีอยากรูIหรือ “ความรูI” ท่ีอยากไดIจากการทำโครงงาน 

    3) “คำตอบ” หรือ “ความรูI” ท่ีคาดว9าจะไดIรับ 

    4) วิธีการ/กระบวนการท่ีใชIในการหา “ความรูI” 

5.4.2 เกณฑ&การพิจารณารอบชิงชนะเลิศ  

    1) รายละเอียด วิธีการ/กระบวนการหาความรูI 

• ขIอมูลท่ีตIองการ 

• วิธีการ เคร่ืองมือท่ีใชIในการเก็บรวบรวบขIอมูล 

• ความเหมาะสม ความจำเปaน ของขIอมูล รวมทั้งความเหมาะสมกับระดับความรูI

ของผูIทำโครงงาน 
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    2) การวิเคราะห& 

• การแยกแยะและการสรIางความสัมพันธ&ของขIอมูล 

• การสรุปผลการวิเคราะห&อย9างมีเหตุผล 

• การพยากรณ& ถึงส่ิงท่ีคาดว9าจะเกิดจากความรูIท่ีไดI 

    3) การส่ือสาร 

• การจัดทำรายงานผลการศึกษา 

• ส่ือท่ีใชIในการนำเสนอ 

• ความชัดเจน ตรงประเด็นในเวลาท่ีกำหนด 

• การตอบคำถามชัดเจนในประเด็นท่ีศึกษา 

 

    4) อ่ืน ๆ 

• การทำงานและการมีส9วนร9วมของคณะผูIศึกษา 

• ปZญหา อุปสรรคและการแกIไขปZญหาระหว9างการทำโครงงาน 

• ขIอเสนอแนะท่ีเปaนประโยชน&ในการต9อยอดหาความรูIจากโครงงาน 

   หมายเหตุ  

    - การอภิปรายปากเปล9านำเสนอต9อหนIากรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญของโครงงาน 

          ใหIครอบคลุมเนื ้อหาหลักของโครงงานใหIมีความชัดเจนและน9าสนใจ ภายในเวลาที ่กำหนด 

          การนำเสนอผลงานภายในเวลา 5 นาที ตอบคำถามภายในเวลา 5 นาที รวม 10 นาที/โครงงาน 

      - การตัดสินของคณะกรรมการถือเปaนส้ินสุด 

5.5 รางวัลและทุนการศึกษา 

5.5.1 รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนการศึกษาจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท  

พรIอมโล9รางวัล และประกาศนียบัตร 

5.5.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 7,000 บาท  

พรIอมโล9รางวัล และประกาศนียบัตร 

5.5.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท  

พรIอมโล9รางวัล และประกาศนียบัตร 

5.5.4 รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 2,500 บาท พรIอมประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ  

- รวมเงินรางวัลระดับประเทศ จำนวน 27,000 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถIวน) 

- เงินรางวัลมูลค9ารวม ยังไม9รวมโล9รางวัลและของท่ีระลึก 
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6. การประเมินผลการดำเนินงาน 

6.1 จากรายงานโครงงานวิทยาศาสตร&ดIานธรรมชาติวิทยาและนิทรรศการของเยาวชน 

6.2 จากการนำเสนอและการตอบคำถามแบบปากเปล9าของเยาวชน 

6.3 จากแบบสำรวจแบบประเมินความพึงพอใจของเยาวชนผูIเขIาร9วมกิจกรรม 

7. หน[วยงานร[วมจัดการแข[งขัน 

7.1 บริษัท ทรู คอร&ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

8. ผลท่ีคาดว[าจะได>รับ 

8.1 เยาวชนเกิดประสบการณ&ตรงในการเรียนรู I เกิดความคิดริเริ ่มสรIางสรรค& เกิดองค&ความรูI 

 ดIานธรรมชาติวิทยาโดยใชIกระบวนการทางวิทยาศาสตร& 

8.2 เยาวชนเกิดการพัฒนาทักษะการส่ือสารวิทยาศาสตร&ดIานธรรมชาติวิทยา 

8.3 เกิดเครือข9ายวิทยาศาสตร&สาขาธรรมชาติวิทยาสำหรับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษาของ  

     ประเทศไทย  

9. ตารางการดำเนินงาน 

วัน/เดือน/ปE กิจกรรม 

10 มกราคม 2566 เป¤ดรับสมัคร 

14 กุมภาพันธ& 2566 วันสุดทIายของการส9งใบสมัคร 

17   กุมภาพันธ& 2566 ป¤ดรับขIอเสนอโครงงานฯและวิดีโอนำเสนอ* 

27 กุมภาพันธ& 2566 ประกาศผลรอบคัดเลือก 

7   มีนาคม 2566 อพวช. ส9งหนังสือเชิญเขIาร9วมแข9งขันฯ 

14 มีนาคม 2566 โรงเรียนยืนยันการเขIาแข9งขันรอบชิงชนะเลิศ 

17 มีนาคม 2566 ส9งรูปเล9มฉบับสมบูรณ& 

24-26 เมษายน 2566 วันแข9งขันรอบชิงชนะเลิศ 

 หมายเหตุ ตรวจสอบรายช่ือการสมัครไดIท่ี https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/8033 

 


