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ประกาศโครงการรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครั �งที� 26 (พ.ศ. 2562) 
ของ มลูนิธิโทเรเพื�อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

 
1.  วตัถปุระสงค ์
 มูลนิธิโทเรเพื�อการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มคีวามประสงค์จะมอบรางวลัให้กับครู-อาจารย ์
ผูส้อนวชิาวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายที�มผีลงานดเีด่น
และมคีวามคดิรเิริ�มสรา้งสรรคท์างดา้นการศกึษาวทิยาศาสตรโ์ดยผ่านกระบวนการวจิยั เพื�อนําไปกระตุ้นและ
พฒันาการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตรข์องนกัเรยีน 
 

2.  ผูมี้สิทธิสมคัร 
 คร-ูอาจารยข์องโรงเรยีนรฐับาลหรอืเอกชนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสาย
สามัญและโรงเรียนประถมศึกษาซึ�งเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ที�สอนประจําการในสายวิชา
วทิยาศาสตรม์าเป็นเวลาไมน้่อยกว่า 1 ปี (นบัถงึวนัสมคัร 1 สงิหาคม 2562) และไมเ่คยไดร้บัรางวลัของมลูนิธฯิ 
ยอ้นหลงั 3 ปี (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561) ยกเวน้รางวลัชมเชย 
 

3.  ลกัษณะผลงานการศึกษาวิทยาศาสตรที์�สามารถสมคัรรบัรางวลั  ได้แก่ 
 (1) งานวจิยัหรอืสิ�งประดษิฐค์ดิคน้ในสาขาฟิสกิส ์เคม ีชวีวทิยาหรอืวทิยาศาสตรส์าขาอื�น 
 (2) งานที�เป็นความคดิรเิริ�มในการสรา้งสื�อการสอน การตรวจวดัหรอืการสํารวจทางวทิยาศาสตรเ์พื�อใชใ้น

การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีน  โดยมผีลประเมนิการเรยีนรูท้ี�ด ี
 ทั @งนี@ ผลงานที�นําเสนอพจิารณาขอรบัรางวลัจะต้องเป็นผลงานที�ทําเสรจ็สิ@นแลว้ไม่เกนิ 3 ปี ไม่เคยไดร้บั
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติไม่เป็นผลงานจากปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์และไม่เป็นผลงาน
ลอกเลยีนแบบ 
 

4.  รางวลั 
 เงนิรางวลัรวมทั @งสิ@น 700,000 บาท พร้อมโล่รางวลั แบ่งเป็นระดับมธัยมศึกษาตอนต้นและระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายดงันี@ 
 4.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เงนิรางวลัรวม 240,000 บาท ไดแ้ก่ 
 รางวลัที� 1  เงนิรางวลั 100,000  บาท พรอ้มโล่รางวลั 
 รางวลัที� 2  เงนิรางวลั 80,000  บาท พรอ้มโล่รางวลั 
 รางวลัที� 3  เงนิรางวลั 60,000 บาท พรอ้มโล่รางวลั  
 4.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย เงนิรางวลัรวม 300,000 บาท ไดแ้ก่ 
  รางวลัที� 1  เงนิรางวลั 120,000  บาท พรอ้มโล่รางวลั 
 รางวลัที� 2  เงนิรางวลั 100,000 บาท พรอ้มโล่รางวลั 
 รางวลัที� 3  เงนิรางวลั 80,000 บาท พรอ้มโล่รางวลั 
 4.3 เงนิสนับสนุนการจดัทําโครงงานวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีน ใหแ้ก่โรงเรยีนที�มคีรูที�ไดร้บัรางวลัใน 4.1 

และ 4.2 โรงเรยีนละประมาณ 25,000 บาท 
หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินอาจพิจารณาให้รางวลัชมเชย หรอืเปลี�ยนแปลงเงนิรางวลัได้ตามความ
เหมาะสม 



5.  วิธีการสมคัรและกาํหนดวนัรบัสมคัร 
5.1 ผูส้นใจสามารถรบัใบสมคัรไดท้ี�:- 

� ดาวน์โหลดใบสมคัรที� http://www.ttsf.or.th 
� ที�ทาํการ  มลูนิธโิทเรเพื�อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย   
 ชั @น 6  อาคารบุปผจติ  เลขที� 20  ถนนสาทรเหนือ เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500   
 โทร02 266 6595ต่อ 553  แฟกซ ์02 266 6610  E-mail: Saovalak_C@toray.co.th 
� ส่วนประชาสมัพนัธ ์สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 เลขที� 924 ถนนสุขมุวทิ  กรงุเทพฯ 10110  โทร 02 392 4021   แฟกซ ์02 381 0750 

5.2 การส่งใบสมคัรสามารถส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail: Saovalak_C@toray.co.th หรอืส่งทางไปรษณีย์
มายงัที�ทาํการมลูนิธฯิ หรอืสมคัรดว้ยตนเองในเวลาทาํการ 

 5.3 หมดเขตรบัสมคัร  วนัศกุรที์� 18 ตุลาคม 2562 อนึ�ง การสมคัรทาง e-mail จะถอืวนัที�ระบุใน e-mail 
เป็นวนัสมคัร และการสมคัรทางไปรษณยีจ์ะถอืวนัประทบัตราไปรษณยีเ์ป็นวนัสมคัร 
 

6.  การตดัสิน ดาํเนินการเป็น 2 ขั @นตอน  ดงันี@ 
 ขั @นตอนที� 1  คณะกรรมการตดัสนิจะพจิารณาจากใบสมคัรและผลงานโดยมูลนิธฯิ จะแจง้ให้ผู้ที�ผ่านการ
ตดัสนิขั @นตอนที� 1 ทราบผลการตดัสนิประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2562 
 ขั @นตอนที� 2  คณะกรรมการจะเชญิผูผ้่านการตดัสนิขั @นตอนที� 1 มานําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตดัสนิ
ประมาณต้นเดือนธนัวาคม 2562 (วนัที�และรายละเอยีดจะแจง้ให้ทราบภายหลงั) โดยมูลนิธฯิ จะรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางและค่าที�พกัใหส้าํหรบัผูท้ี�เดนิทางมาจากต่างจงัหวดั 
 มลูนิธฯิ จะประกาศผลการตดัสนิผูไ้ดร้บัรางวลัประมาณเดือนมกราคม 2563 
  

 ผลการตดัสินของคณะกรรมการของมลูนิธิฯ ถือเป็นที�สิ�นสดุ 
 

7.  การมอบรางวลั 
 มลูนิธโิทเรเพื�อการส่งเสรมิวทิยาศาสตร ์ประเทศไทย จะจดัพธิมีอบรางวลัประมาณเดือนมีนาคม 2563 
โดยจะแจง้รายละเอยีดใหท้ราบภายหลงั 
 

���������� 
  



ใบสมคัรรบัรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครั �งที� 26 (พ.ศ. 2562) 
ของ 

มลูนิธิโทเรเพื�อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 
 

������������ 

 
 

1. ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)                              นามสกุล  

อาย ุ         ปี วุฒ ิ สาขาวชิา   

ปจัจบุนัมหีน้าที�รบัผดิชอบการสอนหลกัในระดบัชั @น  

( ) มธัยมศกึษาตอนตน้ (ผูส้มคัรตอ้งสอนวชิาวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ไมต่ํ�ากว่า 50% ของทั @งปี) 

( ) มธัยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรยีน ในสงักดัของ (รฐับาล, เอกชน, อื�นๆ ) 

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท ์ โทรสาร   

ที�อยูป่จัจบุนั (ที�จะตดิต่อได)้   

โทรศพัท ์ โทรศพัทเ์คลื�อนที�  

โทรสาร  e-mail   

มีความประสงค์ที�จะสมคัรรบัรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื�อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์

ประเทศไทยตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี@   

1.1 ชื�อเรื�อง  (ภาษาไทย)  

   

 (ภาษาองักฤษ)  

   

1.2 ระดบั (     ) มธัยมศกึษาตอนต้น (     ) มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.3 สาขา (     ) เคม ี (     ) ฟิสกิส ์

  (     ) ชวีวทิยา (     ) อื�น ๆ (ระบุ ) 

1.4 ประเภท (     ) งานวจิยั (     ) สิ�งประดษิฐ ์

  (     ) สื�อการสอนวทิยาศาสตร ์ (     ) การตรวจวดัทางวทิยาศาสตร ์

  (     ) การสาํรวจทางวทิยาศาสตร ์
  



2. ขา้พเจา้นําส่งขอ้มลูเพื�อเสนอผลงานตามหวัขอ้ต่อไปนี@ เป็นจาํนวน    หน้า 
2.1 ประวตัผิูส้มคัร (ตามแบบที�แนบ) 
2.2 รายละเอยีดของผลงานประกอบดว้ย 

(1) มลูเหตุจงูใจและหลกัการ 
(2) วตัถุประสงค ์
(3) วธิกีารทดลอง 
(4) ผลลพัธแ์ละประโยชน์ที�ไดร้บัจากผลงาน 
(5) บทบาทของครแูละนกัเรยีนในการดาํเนินโครงการ (ดรูายละเอยีดในคาํแนะนําฯ ขอ้ 5) 
(6) เอกสารอา้งองิ 
(7) การเผยแพรผ่ลงานและการเสนอขอรบัรางวลัจากหน่วยงานอื�น (ถา้ม)ี 

 ผลงานที�นําเสนอควรใหก้ระชบั และโปรดจดัพิมพใ์นกระดาษ A4 ไม่เกิน10หน้า(รวมรปูทั @งหมดแลว้) 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าผลงานที�ส่งไม่เป็นผลงานที�ลอกเลยีนแบบ ไม่เคยได้รบัรางวลัระดบัชาติหรอื
นานาชาต ิและไมเ่ป็นผลงานที�มาจากปรญิญานิพนธห์รอืวทิยานิพนธไ์ม่ว่าจะเป็นของตนเองหรอืของผูอ้ื�น 
และหากส่วนหนึ�งส่วนใดของผลงานที�ขา้พเจา้เสนอมานี@ไดข้อ้มลูมาจาก บุคคล หน่วยงาน หรอืองคก์รอื�น 
ขา้พเจา้ไดอ้า้งองิไวอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ 

 
ลงชื�อ   ผูส้มคัร 
        ( ) 
วนัที�     เดอืน   พ.ศ.     

 
3. คาํรบัรองของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)  นามสกุล  
ตําแหน่ง  โรงเรยีน   
ขอรบัรองว่า (นาย, นาง, นางสาว)  นามสกุล  
เป็นคร/ูอาจารยข์องโรงเรยีนนี@จรงิและไดป้ฏบิตังิานในสายวทิยาศาสตรม์าแลว้ไม่น้อยกว่า1 ปี (นับถงึวนั 
รบัสมคัร 1 สงิหาคม 2562) โดยเป็นผู้รบัผดิชอบการสอนหลกัในระดบัชั @น (  ) มธัยมศึกษาตอนต้น 
(   ) มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ลงชื�อ   ผูร้บัรอง 
        ( ) 

อาจารยใ์หญ่/ผูอ้ํานวยการ 

วนัที�    เดอืน   พ.ศ.     
 

4. ท่านไดร้บัทราบเกี�ยวกบัการรบัสมคัรรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรจ์ากแหล่งใด 
(   ) จดหมายเชญิชวนจากมลูนิธฯิ   (   ) อนิเทอรเ์น็ต ที�เวบ็ไซต ์    __ 
(   ) Facebook fan page   (   ) อื�นๆ (โปรดระบุ)     __ 



แบบประวติัผูส้มคัรโครงการรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครั �งที� 26 พ.ศ.2562 
มลูนิธิโทเรเพื�อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

 
 

ชื�อ-สกลุ (ไทย) นาย/นาง/นางสาว   

 (องักฤษ) Mr. / Mrs. / Miss   

อายุ  ปี ภมิูลาํเนา (จงัหวดั)   

การศึกษา  

ปีการศกึษาที�จบ  ระดบั สาขา คณะ/สถาบนั/ประเทศ 

พ.ศ.   ปรญิญาตร ี     

พ.ศ.   ปรญิญาโท     

พ.ศ.   ปรญิญาเอก     

พ.ศ.   อื�นๆ      

การทาํงาน  

ระยะเวลา  ตําแหน่ง/หน้าที� ระดบั โรงเรยีน/หน่วยงาน 

พ.ศ.  -         

พ.ศ.  -         

พ.ศ.  -         

พ.ศ.  - ปจัจบุนั       

ข้อหวัปริญญานิพนธ/์วิทยานิพนธ์ 

ปรญิญาตร ี   

   

ปรญิญาโท   

   

ปรญิญาเอก   

   

อื�นๆ (ระบุ)   

   



รางวลั   

ปี ชื�อรางวลั/หน่วยงานที�ใหร้างวลั 
พ.ศ.    

หวัขอ้/ลกัษณะผลงาน   

   

พ.ศ.    

หวัขอ้/ลกัษณะผลงาน   

   

ผลงานวิชาการ 

ปี      ชื�อผลงาน 
พ.ศ.    

พ.ศ.    

ประสบการณ์พิเศษ (ในระยะ 3 ปี ที�ผ่านมา) 

(ตวัอยา่งเช่นการเป็นวทิยากร ระบุหวัขอ้การอบรม/การประชุม และหน่วยงานที�จดั) 

  

  

 
หมายเหตุ ใส่ข้อมูลไม่เกิน E หน้ากระดาษ A4 

 
 
 

  



 
 

คาํแนะนําในการส่งผลงานเข้าสมคัรโครงการรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครั �งที� 26 (พ.ศ. 2562) 
มลูนิธิโทเรเพื�อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

 
1. ผลงานที�ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่ งานวิจัย สิ�งประดิษฐ์ สื�อการสอนวิทยาศาสตร ์

การตรวจวดัหรอืการสํารวจทางวทิยาศาสตร ์ซึ�งแสดงให้เหน็ความคดิรเิริ�มหรอืการสร้างงานใหม่ที�ช่วย
กระตุ้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ดีกว่ าที�มีอยู่ เดิม ทั @ง นี@ ต้องไม่ เ ป็นงานวิจัยประเภท 
การเรยีนการสอนที�เป็นวธิกีารสอนวทิยาศาสตร ์

2. การวจิยั การทดลองหรอืกจิกรรมสํารวจ ควรมวีธิกีารและกระบวนการเก็บขอ้มูลในเชงิวจิยัที�ถูกต้องตาม 
หลกัสถติ ิ

3. สิ�งประดษิฐ์หรอืสื�อการสอนควรมนีวตักรรม (Innovation) คอื ทําสิ�งใหม่ขึ@นในระดบัที�สามารถนําไปใช้
ประโยชน์หรือใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และควรทดสอบการใช้งานรวมทั @งประสิทธิภาพ 
ในเชงิวจิยั 

4. ถ้าเป็นผลงานที�มกีารพฒันามาจากงานวจิยัหรอืสิ�งประดษิฐ์ที�มอียู่แล้วต้องมกีารอ้างอิงและชี@ให้เห็นว่า
ผลงานที�ส่งเขา้สมคัรมขีอ้ดกีว่าหรอืต่างจากผลงานเดมิอย่างไร  

5. ชี@แจงบทบาทของครแูละนักเรยีนว่ามสี่วนร่วมในการดําเนินโครงการอย่างไร เช่น  การคน้ควา้ขอ้มลู การ
ดาํเนินการทดลอง เป็นตน้ 

6. ถ้าเป็นผลงานที�เคยส่งในนามของนักเรยีนในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตรร์ะดบัชาตหิรอืนานาชาติ
แลว้ ตอ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขหรอืพฒันาต่อยอดขึ@นใหม่ หรอืสรุปรวบยอดโดยการวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
จากโครงงานนกัเรยีนยอ้นหลงั โดยมกีารชี@แจงอยา่งชดัเจน 

7. โครงการทดลองในคนหรอืสตัวม์กีระดกูสนัหลงัตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดา้นจรยิธรรมในการวจิยั 
8. ถ้าผลงานของท่านสามารถยื�นขอสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรได้ ขอให้ดําเนินการก่อนส่งเขา้สมคัรเพราะหาก

ผลงานถูกเผยแพรต่่อสาธารณะแลว้จะไมส่ามารถยื�นจดสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรได ้
9. ถา้มกีารนําขอ้มลูมาจากเวบ็ไซตจ์ะตอ้งอา้งองิแหล่งที�มาทุกครั @ง กรณทีี�เป็นขอ้มลูที�มลีขิสทิธิ lผูส้มคัรต้องไป 

ขออนุญาตใหถู้กตอ้ง มฉิะนั @นจะไมม่สีทิธไิดร้บัรางวลั และหากมกีารละเมดิลขิสทิธิ lถอืเป็นความรบัผดิชอบ
ของผูส้มคัร 

10. ถา้ผลงานที�เป็นสิ�งประดษิฐต์อ้งมแีผนภาพและรปูภาพของผลงานที�แสดงลกัษณะการทํางานอย่างชดัเจน  
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