
 

๑ 
 

 
 

โครงการ 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร3ด4านธรรมชาติวิทยา ประจำป: ๒๕๖๕ 

“ประมงพื้นบ4าน การเพาะเลี้ยงสัตว3น้ำและพืชน้ำ สูIวิถีแหIงความยั่งยืน  

(Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)” 

ระหวIางเดือนมกราคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ในป& พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุมสมัชชาใหญ9แห9งสหประชาชาติสมัยที่ ๗๒ ไดEประกาศใหEป& พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เปGนป&สากลแห9งการประมงพื้นบEาน การเพาะเลี้ยงสัตวMน้ำและพืชน้ำ (2022 the International Year of 

Artisanal Fisheries and Aquaculture-IYAFA) โดยมีองคMการอาหารและการเกษตรแห9งสหประชาชาติ 

(Food and Agriculture Organization หรือ FAO) เปGนหน9วยงานหลักที ่เขEามามีบทบาทโดยตรงในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย แนวทางการแกEไขปoญหา การจัดการการใหEความรูE และถ9ายทอดองคMความรูEที่ไดEแก9ชุมชน

และประเทศ รวมถึงสรEางความตระหนักรูEถึงบทบาทสำคัญของการประมงพื้นบEาน การเพาะเล้ียงสัตวMน้ำ 

และพืชน้ำ ทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร9อยในการส9งเสริมความเขEมแข็งของชุมชนจากภูมิปoญญาทEองถิ่นในการ

รับมือต9อการเปลี่ยนแปลงจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลEอมที่รุนแรงในปoจจุบัน ซึ่งส9งผลต9อผลผลิตสัตวM

น้ำท่ีมีคุณภาพและปลอดภัยต9อผูEบริโภคอีกท้ังเปGนมิตรกับส่ิงแวดลEอม 

องคMการพิพิธภัณฑMวิทยาศาสตรMแห9งชาติ (อพวช.) หน9วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตรM วิจัย และนวัตกรรม มีพันธกิจหลักในการสรEางแรงบันดาลใจใหEทุกคนสนุกกับการคEนพบ เรียนรูE

ตลอดชีวิตดEวยความมหัศจรรยMของวิทยาศาสตรM ส9งเสริมใหEสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญต9อการศึกษาดEาน

วิทยาศาสตรM เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดEร9วมกับสถาบันวิทยาศาสตรMทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท 

ทรู คอรMปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน) หน9วยงานร9วมจัดโครงการ “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร= 

ด>านธรรมชาติวิทยาระดับประเทศ ประจำปE ๒๕๖๕” เพื่อส9งเสริมใหEเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตEนหรือ

เทียบเท9า (ม.๑-๓) ไดEศึกษาคEนควEา รวบรวมขEอมูลจัดทำโครงงานวิทยาศาสตรMดEานธรรมชาติวิทยาผ9านการ

พูดคุยกับนักวิทยาศาสตรM นักวิจัย หรือผูEรูEในทEองถิ่น โดยบูรณาการองคMความรูEและส9งเสริมทักษะแห9งศตวรรษ

ที่ ๒๑ เพื่อใหEเยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสรEางสรรคM และสามารถทำงานร9วมกับผูEอื่นไดEอย9างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงสรEางเจตคติที ่ดีต9อวิทยาศาสตรM เพื ่อส9งเสริมใหEเยาวชนไดEพัฒนาทักษะการสื ่อสารวิทยาศาสตรM 

ดEานธรรมชาติวิทยา อีกทั้งยังเปGนการสรEางเครือข9ายนักวิทยาศาสตรMดEานธรรมชาติวิทยา สำหรับเยาวชน  

ครู และสถาบันการศึกษา 

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธMระหว9างการดำรงชีวิตของเยาวชนเขEากับธรรมชาติและสิ่งแวดลEอมรอบตัว

ในทEองถิ ่น อีกทั ้งยังเป}ดพื ้นที ่สำหรับเยาวชนไดEมีโอกาสแสดงศักยภาพในดEานต9าง ๆ เช9น การคิดริเร่ิม

ส่ิงท่ีส9งมาดEวย ๑ 



 

๒ 
 

สรEางสรรคM การสื ่อสารและถ9ายทอดเรื ่องราวทางวิทยาศาสตรMผ9านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตรM 

ดEานธรรมชาติวิทยาและสิ ่งแวดลEอม การประกวดโครงงานครั ้งนี ้จึงไดEกำหนดหัวขEอ ประมงพื ้นบ>าน  

การเพาะเลี้ยงสัตว=น้ำและพืชน้ำ สูOวิถีแหOงความยั่งยืน (Artisanal Fisheries and Aquaculture for 

Sustainable Living) เพื่อใหEเห็นถึงความสำคัญของการทำประมงและการเพาะเลี้ยงอันเปGนแหล9งอาหาร 

ท่ีมีคุณค9าทางโภชนาการสูงท่ีสำคัญของคนท่ัวโลก เปGนการสนับสนุนบริบทความม่ันคงดEานอาหารและการขจัด

ความยากจนในการบรรลุเป�าหมายการพัฒนาอย9างย่ังยืน (SDGs)   

 

๒. วัตถุประสงค= 

๒.๑ เพื่อส9งเสริมใหEเยาวชนไดEศึกษาคEนควEา มีความคิดริเริ ่มสรEางสรรคM ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรMในการแกEไขปoญหาซึ่งเปGนทักษะสำคัญแห9งศตวรรษที่ ๒๑ ผ9านการสรEางสรรคM

โครงงาน 

๒.๒ เพ่ือส9งเสริมใหEเยาวชนไดEพัฒนาทักษะการส่ือสารวิทยาศาสตรMดEานธรรมชาติวิทยา 

๒.๓ เพ่ือสรEางเครือข9ายนักวิทยาศาสตรMดEานธรรมชาติวิทยา สำหรับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา 

๓. เปkาหมาย 

 ๓.๑ ดEานปริมาณ 

- โครงงานจากเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนตEน (ม.๑-๓) จำนวน ๔๐ โครงงาน เยาวชนจำนวน 

๘๐ คน (โครงงานละ ๒ คน) 

- อาจารยMท่ีปรึกษา จำนวน ๔๐ คน (โครงงานละ ๑ คน) 

๓.๒ ดEานคุณภาพ 

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตEนหรือเทียบเท9า (ม.๑-๓) มีความรูEความเขEาใจในการใชE

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรMในการแกEไขปoญหา และพัฒนาทักษะการสื ่อสาร

วิทยาศาสตรMดEานธรรมชาติวิทยาและสิ ่งแวดลEอม รวมถึงเกิดเครือข9ายนักวิทยาศาสตรM 

ดEานธรรมชาติวิทยา เยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา 

๔. ระยะเวลาการดำเนินการ  

การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปE 

รับสมัครออนไลนMผ9านเว็บไซตM ๑ ก.พ. ๖๕ - ๑๑ มี.ค ๖๕ 

หมดเขตรับสมัคร ๑๑ มี.ค. ๖๕ 

กรรมการคัดเลือกผลงาน ๑๔ มี.ค. ๖๕ 



 

๓ 
 

การดำเนินงาน วัน/เดือน/ปE 

ประกาศรายช่ือรอบคัดเลือก ๑๖ มี.ค. ๖๕ 

เยาวชนจัดทำโครงงานฉบับสมบูรณM ๑๖ มี.ค. - ๖ พ.ค. ๖๕ 

รอบชิงชนะเลิศ ๑๗ - ๑๘ พ.ค. ๖๕ 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ซ่ึงจะประกาศใหEทราบล9วงหนEา 

๕. การรับสมัคร 

๕.๑ คุณสมบัติเปGนนักเรียนท่ีกำลังศึกษาอยู9ในระดับมัธยมศึกษาตอนตEนหรือเทียบเท9า (ม.๑-๓)  

๕.๒ กำหนดใหEโครงงาน ๑ เร่ือง มีสมาชิกจำนวน ๒ คน และอาจารยMท่ีปรึกษา ๑ คน 

๕.๓ รับสมัครต้ังแต9 วันท่ี ๑ กุมภาพันธ= ๒๕๖๕ ถึง ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕.๔ จัดทำวิดีโอเสนอนำเสนอแนวคิด หรือประเด็นการศึกษาคEนควEาขEอมูลทางวิทยาศาสตรM 

 ดEานธรรมชาติวิทยา ภายใตEหัวขEอ “ประมงพ้ืนบ>าน การเพาะเลี้ยงสัตว=น้ำและพืชน้ำ สูOวิถีแหOง 

 ค ว ามย ั ่ ง ย ื น  ( Artisanal Fisheries and Aquaculture for Sustainable Living)”  

 ความยาวไม9เกิน ๕ นาที  

๕.๕ กรอกขEอมูลสมัครเขEาร9วมประกวดผ9าน Google Form พรEอมแนบลิงคMว ิดีโอที ่อัปโหลด 

 ผ9าน YouTube ภายในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

https://forms.gle/Nmc4B54Qu1UBnAbWA 

๖. การตัดสินผลงาน 

การตัดสินผลงานของคณะกรรมการถือเปGนส้ินสุด ตามหลักเกณฑMดังน้ี 

๖.๑ รอบคัดเลือก ๔๐ ทีม (๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ=การพิจารณา คะแนน 

๑. การสรEางสรรคMโครงงานตรงตามหัวขEอท่ีกำหนด  (ผ9าน/ไม9ผ9าน) 

๒. การสรEางสรรคMโครงงานโดยใชEทรัพยากรท่ีมีอยู9ในทEองถ่ิน  (๒๐ คะแนน) 

๓. เยาวชนไดEสรEางสรรคMโครงงานข้ึนจริง มีความแปลกใหม9 (๑๕ คะแนน)  

การเสนอแนวคิด(๑๐ คะแนน) และการระบุตัวแปรท่ีศึกษา (๕ คะแนน) 
(๓๐ คะแนน) 

๔. สามารถระบุคุณค9าหรือประโยชนMของโครงงาน (๑๕ คะแนน) และประโยชนMในดEานการ

แกEไขปoญหาดEานธรรมชาติและส่ิงแวดลEอม และสังคม (๑๕ คะแนน)  
(๓๐ คะแนน) 

๕. การใชEหลักการทางวิทยาศาสตรMไดEถูกตEองเหมาะสม รวมถึงการอEางถึงแหล9งขEอมูลท่ี

ถูกตEองเหมาะสมตามหลักวิชาการ  (๒๐ คะแนน) 



 

๔ 
 

๖.๒ รอบชิงชนะเลิศ (๑๐๐ คะแนน) 

เกณฑ=การพิจารณา คะแนน 

๑. การใชEเวลาตามขEอกำหนด ๕  คะแนน 

๒. ความน9าสนใจ 

- ความสวยงามดึงดูดใจของผลงาน 

- ผลงานมีความแปลกใหม9 

- ผลงานเขEาใจง9าย 

- การใชEส่ือประกอบอย9างเหมาะสม 

- การใชEภาษาและเทคนิคการส่ือสารเปGนท่ีเขEาใจ 

- การนำเสนอขEอมูลเปGนลำดับข้ันตอน 

- การมีส9วนร9วมของสมาชิกในกลุ9ม 

๓๕ คะแนน 

๓. ความถูกตEองตามหลักวิชาการ 

- สอดคลEองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

- ความถูกตEองตามกระบวนการทำโครงงาน 

- ความสมบูรณMของเน้ือหา 

- การใชEคำศัพทMวิทยาศาสตรMไดEถูกตEอง 

๔๐ คะแนน 

๔. ประโยชนMของโครงงาน 

- การประยุกตMใชE 

- เกิดองคMความรูEใหม9ดEานการศึกษา 

๑๐ คะแนน 

๕. การตอบคำถาม 

- การตอบคำถามตรงประเด็น 

- ความถูกตEองในเน้ือหาวิชาการ 

- ความชัดเจนในการตอบคำถาม 

๑๐ คะแนน 

 

หมายเหตุ  

- การอภิปรายปากเปล9านำเสนอต9อหนEากรรมการ โดยสรุปเฉพาะประเด็นสำคัญของโครงงานใหE

ครอบคลุมเนื้อหาหลักของโครงงานใหEมีความชัดเจนและน9าสนใจ ภายในเวลาที่กำหนด การ

นำเสนอผลงานภายในเวลา ๗ นาที ตอบคำถามภายในเวลา ๗ นาที รวม ๑๔ นาที/โครงงาน 

- การตัดสินของคณะกรรมการถือเปGนส้ินสุด 

 

 

 



 

๕ 
 

๗. รางวัลและทุนการศึกษา 

๗.๑ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทุนการศึกษาจำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  

พรEอมโล9รางวัล และประกาศนียบัตร 

๗.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษาจำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท  

พรEอมโล9รางวัล และประกาศนียบัตร 

๗.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุนการศึกษาจำนวน ๑ รางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท  

พรEอมโล9รางวัล และประกาศนียบัตร 

๗.๔ รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท พรEอมประกาศนียบัตร 

หมายเหตุ  

- รวมเงินรางวัลระดับประเทศ จำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันบาทถEวน) 

- เงินรางวัลมูลค9ารวม ยังไม9รวมโล9รางวัลและของท่ีระลึก 

๘. หนOวยงานรOวมจัดการแขOงขัน 

๘.๑ สถาบันวิทยาศาสตรMทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  

๘.๒ บริษัท ทรู คอรMปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) 

 


