
ใบสมคัรรบัรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครัง้ท่ี 28 (พ.ศ. 2564) 
ของ 

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 
 

 

 
 

1. ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)                              นามสกุล  

อายุ          ปี วุฒ ิ สาขาวชิา   

ปัจจุบนัมหีน้าทีร่บัผดิชอบการสอนหลกัในระดบัชัน้  

( ) มธัยมศกึษาตอนตน้ (ผูส้มคัรตอ้งสอนวชิาวทิยาศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ไม่ต ่ากว่า 50% ของทัง้ปี) 

( ) มธัยมศกึษาตอนปลาย 

โรงเรยีน ในสงักดัของ (รฐับาล, เอกชน, อื่นๆ ) 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  

โทรศพัท์ โทรสาร   

ทีอ่ยู่ปัจจุบนั (ทีจ่ะตดิต่อได)้   

โทรศพัท์ โทรศพัทเ์คลื่อนที่  

โทรสาร  e-mail   

มีความประสงค์ที่จะสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  

ประเทศไทยตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

1.1 ชื่อเรื่อง  (ภาษาไทย)  

   

 (ภาษาองักฤษ)  

   

1.2 ระดบั (     ) มธัยมศกึษาตอนต้น (     ) มธัยมศกึษาตอนปลาย 

1.3 สาขา (     ) เคม ี (     ) ฟิสกิส ์

  (     ) ชวีวทิยา (     ) อื่น ๆ (ระบ ุ ) 

1.4 ประเภท (     ) งานวจิยั (     ) สิง่ประดษิฐ์ 

  (     ) สือ่การสอนวทิยาศาสตร์ (     ) การตรวจวดัทางวทิยาศาสตร ์

  (     ) การส ารวจทางวทิยาศาสตร ์
  



2. ขา้พเจา้น าสง่ขอ้มลูเพือ่เสนอผลงานตามหวัขอ้ต่อไปนี้ เป็นจ านวน    หน้า 
2.1 ประวตัผิูส้มคัร (ตามแบบทีแ่นบ) 
2.2 รายละเอยีดของผลงานประกอบดว้ย 

(1) มลูเหตุจงูใจและหลกัการ 
(2) วตัถุประสงค ์
(3) วธิกีารทดลอง 
(4) ผลลพัธแ์ละประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผลงาน 
(5) บทบาทของครแูละนกัเรยีนในการด าเนินโครงการ (ดรูายละเอยีดในค าแนะน าฯ ขอ้ 5) 
(6) เอกสารอา้งองิ 
(7) การเผยแพร่ผลงานและการเสนอขอรบัรางวลัจากหน่วยงานอื่น (ถา้ม)ี 

 ผลงานทีน่ าเสนอควรใหก้ระชบั และโปรดจดัพิมพใ์นกระดาษ A4 ไม่เกิน10หน้า(รวมรูปทัง้หมดแลว้) 
 

 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าผลงานที่ส่งไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ ไม่เคยได้รบัรางวลัระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิและไม่เป็นผลงานทีม่าจากปรญิญานิพนธ์หรอืวทิยานิพนธ์ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรอืของผูอ้ื่น 
และหากส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่ขา้พเจา้เสนอมานี้ไดข้อ้มูลมาจาก บุคคล หน่วยงาน หรอืองคก์รอื่น 
ขา้พเจา้ไดอ้า้งองิไวอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ 

 
ลงชื่อ   ผูส้มคัร 
        ( ) 
วนัที ่     เดอืน   พ.ศ.     

 
3. ค ารบัรองของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

ขา้พเจา้ (นาย, นาง, นางสาว)  นามสกุล  
ต าแหน่ง  โรงเรยีน   
ขอรบัรองว่า (นาย, นาง, นางสาว)  นามสกุล  
เป็นครู/อาจารย์ของโรงเรยีนนี้จรงิและได้ปฏบิตังิานในสายวทิยาศาสตร์มาแลว้ไม่น้อยกว่า1 ปี (นับถงึวนั 
รับสมัคร 1 สิงหาคม 2564) โดยเป็นผู้ร ับผิดชอบการสอนหลักในระดบัชัน้ (  ) มัธยมศึกษาตอนต้น 
(   ) มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

ลงชื่อ   ผูร้บัรอง 
        ( ) 

อาจารยใ์หญ่/ผูอ้ านวยการ 

วนัที ่    เดอืน   พ.ศ.     
 

4. ท่านไดร้บัทราบเกีย่วกบัการรบัสมคัรรางวลัการศกึษาวทิยาศาสตรจ์ากแหล่งใด 
(   ) จดหมายเชญิชวนจากมูลนิธฯิ   (   ) อนิเทอรเ์น็ต ทีเ่วบ็ไซต์    __ 
(   ) Facebook fan page   (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)     __ 



แบบประวติัผู้สมคัรโครงการรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครัง้ท่ี 28 พ.ศ.2564 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

 
 

ช่ือ-สกลุ (ไทย) นาย/นาง/นางสาว   

 (องักฤษ) Mr. / Mrs. / Miss   

อายุ  ปี ภมิูล าเนา (จงัหวดั)   

การศึกษา  

ปีการศกึษาทีจ่บ  ระดบั สาขา คณะ/สถาบนั/ประเทศ 

พ.ศ.   ปรญิญาตร ี     

พ.ศ.   ปรญิญาโท     

พ.ศ.   ปรญิญาเอก     

พ.ศ.   อื่นๆ      

การท างาน  

ระยะเวลา  ต าแหน่ง/หน้าที ่ ระดบั โรงเรยีน/หน่วยงาน 

พ.ศ.  -         

พ.ศ.  -         

พ.ศ.  -         

พ.ศ.  - ปัจจุบนั       

ข้อหวัปริญญานิพนธ/์วิทยานิพนธ์ 

ปรญิญาตร ี   

   

ปรญิญาโท   

   

ปรญิญาเอก   

   

อื่นๆ (ระบุ)   

   



รางวลั   

ปี ชื่อรางวลั/หน่วยงานทีใ่หร้างวลั 
พ.ศ.    

หวัขอ้/ลกัษณะผลงาน   

   

พ.ศ.    

หวัขอ้/ลกัษณะผลงาน   

   

ผลงานวิชาการ 

ปี      ชื่อผลงาน 
พ.ศ.    

พ.ศ.    

ประสบการณ์พิเศษ (ในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา) 

(ตวัอย่างเช่นการเป็นวทิยากร ระบุหวัขอ้การอบรม/การประชุม และหน่วยงานทีจ่ดั) 

  

  

 
หมายเหตุ ใส่ข้อมูลไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 

 
 
 

  



 
 

ค าแนะน าในการส่งผลงานเข้าสมคัรโครงการรางวลัการศึกษาวิทยาศาสตร ์ครัง้ท่ี 28 (พ.ศ. 2564) 
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร ์ประเทศไทย 

 
1. ผลงานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่  งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ สื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 

การตรวจวดัหรอืการส ารวจทางวทิยาศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เหน็ความคดิรเิริม่หรอืการสร้างงานใหม่ที่ช่วย
กระตุน้การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์หด้กีว่าทีม่อียู่เดมิ 

2. การวจิยั การทดลองหรอืกจิกรรมส ารวจ ควรมวีธิกีารและกระบวนการเก็บขอ้มูลในเชงิวจิยัทีถู่กต้องตาม  
หลกัสถติ ิ

3. สิง่ประดิษฐ์หรอืสื่อการสอนควรมนีวตักรรม (Innovation) คอื ท าสิง่ใหม่ขึ้นในระดบัที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์หรือใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และควรทดสอบการใช้งานรวมทัง้ประสิทธิภาพ  
ในเชงิวจิยั 

4. งานวจิยัประเภทการเรยีนการสอนที่เป็นนวตักรรมเพื่อพฒันาการสอนด้านปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 

5. ถ้าเป็นผลงานที่มกีารพฒันามาจากงานวจิยัหรอืสิง่ประดิษฐ์ที่มอียู่แล้วต้องมกีารอ้างอิงและชี้ให้เห็นว่า
ผลงานทีส่ง่เขา้สมคัรมขีอ้ดกีว่าหรอืต่างจากผลงานเดมิอย่างไร  

6. ชี้แจงบทบาทของครูและนักเรยีนว่ามสี่วนร่วมในการด าเนินโครงการอย่างไร เช่น  การคน้ควา้ขอ้มูล การ
ด าเนินการทดลอง เป็นตน้ 

7. ถ้าเป็นผลงานทีเ่คยส่งในนามของนักเรยีนในการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์ระดบัชาตหิรอืนานาชาติ
แลว้ ต้องมกีารปรบัปรุงแกไ้ขหรอืพฒันาต่อยอดขึน้ใหม่ หรอืสรุปรวบยอดโดยการวเิคราะหห์รอืสงัเคราะห์
จากโครงงานนกัเรยีนยอ้นหลงั โดยมกีารชีแ้จงอย่างชดัเจน 

8. โครงการทดลองในคนหรอืสตัวม์กีระดกูสนัหลงัตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบดา้นจรยิธรรมในการวจิยั 
9. ถ้าผลงานของท่านสามารถยื่นขอสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรได้ ขอให้ด าเนินการก่อนส่งเขา้สมคัรเพราะหาก

ผลงานถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะแลว้จะไม่สามารถยื่นจดสทิธบิตัร/อนุสทิธบิตัรได้ 
10. ถ้ามกีารน าขอ้มูลมาจากเวบ็ไซต์จะต้องอ้างองิแหล่งที่มาทุกครัง้ กรณีที่เป็นขอ้มูลที่มลีขิสทิธิผ์ู้สมคัรต้อง  

ขออนุญาตให้ถูกต้องก่อน มิฉะนัน้จะไม่มีสิทธิได้รบัรางวลั และหากมีการละเมิดลิขสิทธิถ์ือเป็นความ
รบัผดิชอบของผูส้มคัร 

11. ถา้ผลงานทีเ่ป็นสิง่ประดษิฐต์อ้งมแีผนภาพและรปูภาพของผลงานทีแ่สดงลกัษณะการท างานอย่างชดัเจน  
 

 
 
  


