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ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 
 

โครงการ 
Prime Minister’s Science Award 2022 

 
➢ หลักการและเหตุผล 

วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
กำลังคนให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของโลก ความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี นวัตกรรมและการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงมีความจำเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน การจัดทำโครงงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชน นับเป็นโครงการสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชน ได้นำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
มาใช้ในการจัดทำโครงงาน สร้างสรรค์แนวคิดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
หรือภายในท้องถิ่นของตนเองได้ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากครูและสถาบันการศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์ และสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ โดยปัจจุบันได้มีโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนที่ได้ส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับโลก และได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีที่ผ่านมา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงงานด้าน
วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดทักษะการวิจัยแบบบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูที่มีส่วน
ร่วมสนับสนุนเยาวชนด้านการจัดทำโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการ Prime Minister’s Science 
Award 2022 ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจให้กับเยาวชน ครูและสถาบันการศึกษา ในการสร้างสรรค์
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
➢ วัตถุประสงค์  

1. เชิดชูเกียรติให้เยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ 
2. เชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่ครู/อาจารย์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มี

ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพ่ือความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ  
3. สนับสนุน ส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ เยาวชนสนใจและให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
4. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและสถาบันการศึกษาร่วมผลักดันการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

 
➢ ประเภทรางวัล 

โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 รางวัล 
• รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 

ได้รับรางวัล ดังนี้ 
- ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท 
- โล่เกียรติยศ  
- ใบประกาศเกียรติคุณ  
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โครงงานเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 รางวัล 
• รางวัล Prime Minister’s Science Project Award 2022 – Best of Category 

- Best of Physical Science (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ) 
- Best of Biological Science (สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 
- Best of Applied Science (สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
  ได้รับรางวัล ดังนี้  

- ทุนการศึกษา โครงงานละ 50,000 บาท 
- โล่เกียรติยศ  
- ใบประกาศเกียรติคุณ  

 
โครงงานเยาวชน (รางวัลพิเศษ จากผู้สนับสนุน) 

• รางวัลพิเศษ Special Award  
คัดเลือกจากโครงงานที่มีความโดดเด่น สื่อสารน่าประทับใจและสาระของโครงงานฯ สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล โดยของรางวัล Special Award ที ่จะได้ร ับขึ ้นอยู ่กับ
หน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัลนั้น ทั้งนี้ คำตัดสินของหน่วยงานผู้สนับสนุนรางวัล Special Award ถือ
เป็นที่สิ้นสุด 
 

ครูวิทยาศาสตร์ผู้ส่งเสริมเยาวชน จำนวน 2 รางวัล 
• รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 

ได้รับรางวัล ดังนี้ 
- ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) คนละ 50,000 บาท 
- โล่เกียรติยศ     
- ใบประกาศเกียรติคุณ   

 
• รางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

- ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน (การเรียนการสอน) คนละ 50,000 บาท 
- โล่เกียรติยศ 
- ใบประกาศเกียรติคุณ 
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เปิดให้ส่งผลงาน
เข้าร่วมโครงการ 
เมษายน 2565 

เยาวชน 

คร ู

ม.ต้น 

ม.ปลาย 

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ปิดรับผลงาน 
17 มิถุนายน 2565 

ตัดสินผลงานเยาวชน รอบคัดเลือก 
29 มิถุนายน 2565 

 

ตัดสินผลงานครู  
29 มิถุนายน 2565 

 

ตัดสินผลงานเยาวชน รอบชิงชนะเลิศ/รางวัล Special Award 
 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก 
ผลงานเยาวชน  

วันที่  4 กรกฎาคม 2565 

 

ภาพรวมโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 
 

พิธีมอบรางวัล 
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน 
 

รายละเอียดการรับสมคัรโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชน 
Prime Minister Science Project Award 2022 

 
1. รางวัล Prime Minister Science Project Award 2022 : ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 

➢ เงื่อนไขการรับสมัคร  
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. โครงงานฯ ได้รับรางวัลในระดับประเทศที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ/หรือ ได้รับ

รางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดในต่างประเทศที่กรรมการพิจารณาแล้วเป็นที่ยอมรับ (โปรดระบุ
ในแบบฟอร์มการสมัครเกี่ยวกับรายละเอียดเวทีการสมัคร เว็บไซต์การรับสมัคร และอื่น  ๆ ที่สามารถ
ค้นหาได้ให้ครบถ้วน) 

2. โครงงานฯ ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการฯ และได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ  
ช่วงวันที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที ่1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 

3. โครงงานฯ ที่เข้าร่วมประกวดให้สามารถจัดอยู่ได้ในสาขากายภาพ ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ทั้งนี้ การประกวดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะตัดสินโดยไม่แบ่งแยกสาขา 

4. จำนวนนักเรียนและครทูี่ปรึกษาในโครงงาน ประกอบด้วย 
- นักเรียน จำนวน 1 - 3 คน ต่อโครงงาน  

(นักเรียนที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในโครงงานฯ ตั้งแต่ต้น) 
- ครทูี่ปรึกษาหลักไม่เกิน 1 คน ต่อโครงงาน  

(เป็นครูในโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานฯ) 
- ที่ปรึกษาพิเศษ ไม่เกิน 1 คน ต่อโครงงาน (ถ้ามี) 

 
2. รางวัล Prime Minister Science Project Award 2022 : ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

➢ เงื่อนไขการรับสมัคร  
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนที่มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1. โครงงานฯ ได้รับรางวัลในระดับประเทศที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และ/หรือ ได้รับ

รางวัลใดรางวัลหนึ่งจากการประกวดในต่างประเทศที่กรรมการพิจารณาแล้วเป็นที่ยอมรับ (โปรดระบุ
ในใบสมัครเกี่ยวกับรายละเอียดเวทีการสมัคร เว็บไซต์การรับสมัคร และอื่น  ๆ ที่สามารถค้นหาได้ให้
ครบถ้วน)  

2. โครงงานฯ ที่ส่งเข้าประกวดในโครงการฯ และได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและต่างประเทศ  
ช่วงวันที่ได้รับรางวัลจะต้องอยู่ในช่วงระหว่างวันที ่1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 

3. โครงงานฯ ทีส่่งเข้าร่วมประกวด จะต้องเลือกหมวดสาขา ภายใน 3 สาขา ต่อไปนี้ 
1) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี 

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา การบินและอวกาศ รวมถึง การสกัด 
ด้วยกระบวนการ ทางเคมีการปรับปรุงวัสดุด้วยกระบวนการทางเคมี ฯลฯ 

2) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หมายถึง โครงงานที่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่  
ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีวเคมี อาหารและสุขภาพ เช่น การศึกษา
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ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การย่อยสลายด้วยเอนไซม์ การศึกษาด้านยีนและ
โปรตีน ฯลฯ  

3) สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หมายถึง โครงงานที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์  วิศวกรรมโรบอติก เทคโนโลยีด้านการบิน
และอวกาศ โดยแสดงได้ด้วยชิ้นงานที่ประดิษฐ์โดยอาศัยหลักการวิทยาศาสตร์ และมีข้อมูล
การทดลองใช้งานประกอบ 

ทั้งนี้ การประกวดในโครงการ Prime Minister’s Science Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตัดสิน
โดยแบ่งเป็น 3 สาขาดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น 
4. จำนวนนักเรียนและครทูี่ปรึกษาในโครงงาน ประกอบด้วย 

- นักเรียน จำนวน 1 - 3 คน ต่อโครงการ  
(นักเรียนที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในโครงงานฯ ตั้งแต่ต้น) 

- ครูที่ปรึกษาหลักไม่เกิน 1 คน ต่อโครงการ  
(เป็นครูในโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาโครงงานฯ) 

- ที่ปรึกษาพิเศษ ไม่เกิน 1 คน ต่อโครงการ (ถ้ามี) 
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ขั้นตอนการสมัคร 
และวิธีการคัดเลอืกโครงงานเพื่อเข้าร่วมการประกวด สำหรับโครงงานของเยาวชน 

➢ ขั้นตอนการสมัคร 
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ครบถ้วน สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) สมัครผ่านหน่วยงานทีจ่ัดการประกวดระดับประเทศ ที่ผู้สมัครได้รับรางวัลนั้น ๆ โดยเข้าร่วมได้ 
ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

2) สมัครส่งโครงงารของตนเอง โดยไม่ผ่านหน่วยงานจัดประกวด  
2. การส่งข้อมูลจากการสมัคร จากทั้ง 2 ช่องทาง (https://www.nsm.or.th/pmscienceaward) 

ขอให้กรอกข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบทางลิงค์ (Link download) ด้านล่าง  
- ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoAVBrfuCsaBxJkPZnfAUf69x0Rtl
57iqk9Iz4e6icHLBbw/viewform 
 
 
หรือ สแกน QR CODE นี้  
 
 

 
- ใบสมัคร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHuNh73MIodiqeGJikFi8eyGqxbFR
1zXKKULYVQduPmUgwHQ/viewform 
 
 
หรือ สแกน QR CODE นี้        

 
 

 
 

- อัพโหลด (upload) เอกสารบทคัดย่อ และหลักฐานการได้รับรางวัลระดับประเทศ และ/หรือ 
ระดับนานาชาติ ตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ตามข้ันตอนที่ระบุในลิงค์ (Link download) 

- กรณีที่สมัครผ่านหน่วยงานที่จัดการประกวด โปรดแนบเอกสารจดหมายนำรับรองการสมัคร
จากหน่วยงานที่จัดประกวดด้วย 

3. สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดได้ถึง วันที ่17 มิถุนายน 2565 (วันรับสมัครวันสุดท้าย) 
 
 

  

https://www.nsm.or.th/pmscienceaward
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoAVBrfuCsaBxJkPZnfAUf69x0Rtl57iqk9Iz4e6icHLBbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVoAVBrfuCsaBxJkPZnfAUf69x0Rtl57iqk9Iz4e6icHLBbw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHuNh73MIodiqeGJikFi8eyGqxbFR1zXKKULYVQduPmUgwHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHuNh73MIodiqeGJikFi8eyGqxbFR1zXKKULYVQduPmUgwHQ/viewform
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➢ วิธีการคัดเลือกโครงงานเพื่อเข้าร่วมการประกวด 
  การคัดเลือกโครงการ Prime Minister’s Science Award 2022 แบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

❖ รอบท่ี 1 รอบคัดเลือก  
  คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกโครงงานของเยาวชนจากคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การเสนอ

โครงงาน บทคัดย่อและดุลพินิจของคณะกรรมการ โดยคัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการรายละเอียด ดังนี้ 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น: ไม่แบ่งสาขาย่อย 
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย: แบ่งเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
3. ประกาศผลคัดเลือกรอบที่ 1 ผ่านทาง เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th วันที่ 4 กรกฎาคม 

2565 
4. เงื่อนไขรอบคัดเลือก 

- เยาวชนผู้จัดทำโครงงานฯ ที่ผ่านรอบคัดเลือก จะต้องมีความพร้อมในการนำเสนอผลงาน
ในรอบตัดสินต่อคณะกรรมการคัดเลือก โดยการนำเสนอโครงงานฯ กับคณะกรรมการฯ 
จะจัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565  

- การนำเสนองานของเยาวชนผู้จัดทำโครงงาน จะเป็นการเดินทางมาร่วมนำเสนอภายใน
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การนำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์ 
อาจสามารถทำได้ ในกรณีที่มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของรัฐบาล โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป 

- กำหนดการวัน เวลาและสถานที่ การนำเสนองานจะแจ้งให้ทราบอีกครั ้ง โดยการ
ดำเนินการดังกล่าว คำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของ
รัฐบาล 

- เยาวชนผู้นำเสนอโครงงาน จะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกันกับเยาวชนผู้จัดทำโครงงานฯ ที่
ได้รับคัดเลือก (ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเปลี่ยนตัวเยาวชนหลังจากการประกาศผล) 

5. รางวัลสำหรับโครงงานเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1  
- ทุนการศึกษาโครงงานละ 5,000 บาท 
- ใบประกาศเกียรติคุณ  
- เยาวชนเข้าร่วมนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทาง ที่พัก 

และ อาหาร แบบเหมาจ่าย ตามอัตราทีผู่้จัดงานกำหนด 
 

❖ รอบท่ี 2 รอบชิงชนะเลิศ : Best of Category  
 เยาวชนผู้จัดทำโครงงานฯ ที่ผ่านรอบคัดเลือก จะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามช่องทางที่ผู้จัดงานกำหนด โดยมีรูปแบบการนำเสนอ ดังนี้  

1. รูปแบบการนำเสนอ  
- เวลาในการนำเสนอผลงาน 7 นาที ถามตอบ 8 นาที (รวมไม่เกิน 15 นาท)ี   

2. คณะกรรมการ พิจารณาโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญและคุณค่าของโครงงานที่
สามารถนำไปต่อยอดได้ และเยาวชนผู้จัดทำโครงงานมีลักษณะของการเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับรุ่นต่อไป ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณไ์ด้ 

3. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 
2565 
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดการรับสมัครผลงานครูวิทยาศาสตร์ผู้ส่งเสริมเยาวชน 
 

รายละเอียดโครงการ Prime Minister’s Science Teacher Award 2022 
สำหรับครวูิทยาศาสตรผ์ู้ส่งเสรมิเยาวชนในการจัดทำผลงานด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
 

รางวัลสำหรับครูผู้ส่งเสริมเยาวชนในการจัดทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 
1. ครรูะดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. ครรูะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
1. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม
โครงการ 

1. เป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  
2. มีผลงานเป็น ครูที่ปรึกษาหลักของโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
3. มีการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ  
4. โครงงานวิทยาศาสตร์ สิ ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเยาวชน ที่ครูเป็นที่ปรึกษาหลักจะต้องได้รับรางวัล 

ในระดับประเทศอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 และ
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5. ผู ้สมัครต้องไม่เคยได้ร ับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award ในระยะเวลา 4 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2018-2021) และผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานในระดับที่สมัครอย่างน้อย 1 ผลงาน 
 

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้น สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วม
โครงการ 

1. เป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  
2. มีผลงานเป็น ครูที่ปรึกษาหลักของโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. มีการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าร่วมในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ  
4. โครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชนที่ครูเป็นที่ปรึกษาหลักจะต้องเคยได้รับรางวัลในระดับประเทศอย่างน้อย 

2 ครั้งในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 และมีโครงงานวิทยาศาสตร์
เยาวชนที่ได้รับรางวัลในเวทีการประกวดนานาชาติ (ไม่ต่ำกว่า 12 ประเทศ) โดยการประกวดต้องเป็น
ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในช่วงเวลาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 31 
พฤษภาคม 2565  

5. ผู ้สมัครต้องไม่เคยได้ร ับรางวัล Prime Minister’s Science Teacher Award ในระยะเวลา 4 ปี 
(ตั้งแต่ปี 2018-2021) และผลงานที่นำเสนอต้องเป็นผลงานในระดับที่สมัครอย่างน้อย 1 ผลงาน) 
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3. ขั ้นตอนการสมัครสำหรับครูผู ้ส่งเสริมเยาวชนในการจัดทำผลงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1. ครูที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ ดังนี้ 
1.1 สมัครผ่านโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้นสังกัด  
1.2 สมัครผ่านหน่วยงานที่จัดการประกวดโครงงานฯ ระดับประเทศ ซึ่งท่านเป็นครูที่ปรึกษาหลัก

ของโครงงานฯ และได้รับรางวัลจากการประกวดนั้น ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. การส่งข้อมูลจากการสมัคร ให้กรอกข้อมูลใบสมัครและเอกสารประกอบทาง  

(https://www.nsm.or.th/pmscienceaward) Link download ดังนี้  
- ใบสมัคร

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhkwNvcgwPU2gNHm4aXH4EbY
VwFN-z2baDw_gSYE6brT8Kg/viewform 
 
 
หรือ สแกน QR CODE นี้  
 
 
 
 

- อัพโหลด (upload) ผลงานและหลักฐานการได้รับรางวัลของโครงงานเยาวชนที่ท่านเป็นครูที่
ปรึกษาหลัก ในระดับประเทศ และ/หรือ ระดับนานาชาติตามข้อกำหนดในหลักเกณฑ์ ตาม
ขั้นตอนที่ระบุในลิงค์  

- อัพโหลด (upload) จดหมายรับรองการสมัครจากโรงเรียนต้นสังกัดหรือจากหน่วยงานที่จัด
ประกวด ตามข้ันตอนที่ระบุในลิงค์ (Link download) 

3. สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดได้ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (วันรับสมัครวันสุดท้าย) 
 

4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกครู 
คณะกรรมการ จะพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที ่กำหนด การคัดเลือกจะพิจารณาความ

เหมาะสมในการเป็นต้นแบบของครูสายวิทยาศาสตร์ด้านการสนับสนุนเยาวชนอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวอย่าง
สำหรับรุ่นต่อไป ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้  

 

5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล  
 ประกาศผลงทางเว็บไซต์ของ อพวช. www.nsm.or.th   

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
- การดำเนินการดังกล่าวจะคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการของรัฐบาล
เป็นสำคัญ 

- ภาพจากการประกวดของผลงานเยาวชนและครูที่ได้รับรางวัลทุกโครงการ หน่วยงานผู้จัดและพันธมิตรร่วม
จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบของสื ่อการเรียนรู้  เพื ่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน ครู และ
สถาบันการศึกษา ได้ตามความเหมาะสมโดยจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ทางการค้าหรือ
เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

https://www.nsm.or.th/pmscienceaward
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhkwNvcgwPU2gNHm4aXH4EbYVwFN-z2baDw_gSYE6brT8Kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDhkwNvcgwPU2gNHm4aXH4EbYVwFN-z2baDw_gSYE6brT8Kg/viewform
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