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คู่มือการเตรยีมตัวเข้าร่วมการแข่งขัน 

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสร์รุ่นเยาว์ คร้ังที่ 24 

วันศกุร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
 

     โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSC) กำหนดจัดการแข่งขันการประกวด

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (The Twenty-Fourth Young Scientist Competition: YSC 

2022) รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์  (Virtual Young Scientist Competition 2022)  ในวันศุกร์ที่  

4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น.   

 แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือให้รองรับการจัดการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ เป็นกฎและแนว

ปฏิบัติสากลซ่ึงดำเนนิตามแนวทางของสิทธิและการอนุญาตเผยแพร่สื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 

ผู้พัฒนาและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานทุกนักเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลชื่อโครงการ ผู้พัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา สถาบันให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำเกียรติ

บัตร สูจิบัตรและอ่ืนๆ ได้ที่ รายชื่อโครงการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ หากข้อมูลของนักเรียนไม่ถูกต้อง หรือ

ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโครงการ ขอให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขมายังเมนูแจ้งปัญหาในระบบ SIMS ภายในวัน

อังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (หากเลยกำหนดวันดังกล่าว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดการปรับแก้ไขในเอกสาร

ต่างๆ ตามที่ร้องขอ) 

ทั้งนี้การอนุญาตให้ปรับแก้ข้อมูลใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโครงการฯ  

 

รายการเอกสารและสิ่งนำเสนอ และกำหนดส่งงาน 

1. รายงานฉบับสมบูรณ์ และการปรับปรุงข้อมูล โดยให้หัวหน้าโครงงาน Upload ไฟล์รายงานฉบับสมบูรณ์ใน

รูปแบบไฟล์ .pdf ขนาดไม่เกิน 20 mb. ในระบบ sims ที่ https://www.nstda.or.th/sims พร้อมทั้งทำการ

ปรับปรุงบทคัดย่อในระบบ SIMS ให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 17.00 น.  เพ่ือ

ยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน ดูหัวขอ้การและองคป์ระกอบการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ตามภาคผนวก ก 

หมายเหตุ :  การจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ต้องดำเนินการโดยหัวหน้าโครงการเท่านั้น เพ่ือนร่วมทีมไม่สามารถ

ดำเนินการได้  

https://www.nstda.or.th/sims%20ภายใน
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             :  ในกรณีที่นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในโครงการหลังจากการประกาศผลรอบนำเสนอ 

นักเรียนจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบและรับรองการเป็นที่ปรึกษาโครงงานอีกครั้งหนึ่ง  

   :  หลังจากนักเรียน Upload ไฟล์เข้าระบบ SIMS แล้ว ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ส่งถูกต้องหรือไม่ 

พร้อมทัง้ทดสอบเปิดไฟล์ของนักเรียนว่าสามารถเปิดอ่านได้หรือไม่    

 

2. วิดีโอ (Project Video) นำเสนอโครงงานของนักเรียน ความยาวไม่เกิน 3 นาที ทั้งนี้ให้ถ่ายวิดีโอในแนวขวาง 

โดยนำเสนองานประกอบ Poster หรือ Presentation มีภาพผู้พัฒนาประกอบครบทั้งทีม และสามารถนำชิ้นงานที่

พัฒนามาประกอบการนำเสนอได้ โดยไม่ควรเร่งสปีดเสียงที่ใช้ในการนำเสนอ หรือใส่เสียงเพลงประกอบ เพราะ

อาจทำให้กรรมการไม่สามารถจับใจความสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอ ดูคำแนะนำการจัดทำวิดีโอตาม 

ภาคผนวก ข 

               ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด วิดีโอนี้จะถูกเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้เยี่ยมชมและศึกษาข้อมูลในช่อง 

YouTube ของโครงการ YSC ภายหลังการแข่งขันแล้วเสร็จ จึงไม่ควรมีข้อมูลความลับสำคัญของโครงการ หรือ

ข้อมูลที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร  

 

3. โปสเตอร์โครงงาน YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศของนักเรียน (Poster) ขนาดไม่เกิน 140 x 100 cm. หรือ

สามารถจัดทำเป็น 3 ส่วน ขนาดดังนี้  

                1)  ด้านซ้ายขนาด 30x100 cm จำนวน 1 ชิ้น  

                2)  ตรงกลางขนาด 80x100 cm จำนวน 1 ชิ้น  

                3)  ด้านขวาขนาด 30x100 cm จำนวน 1 ชิ้น  

                พร้อมมีโลโก้โครงการ YSC เวอร์ชั่นล่าสุด โลโก้มหาวิทยาลัยศูนย์ประสานงาน และโลโก้ผู้สนับสนุน

โครงการตาม Template ที่กำหนด ดู Template การจัดทำ Poster ตามภาคผนวก ค 

 

4. แผนภูมิ Quad Chart จำนวน 1 หน้ากระดาษ เพ่ือช่วยสรุปโครงการที่สำคัญไว้ในหน้าเดียวให้กรรมการได้

เห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ดู Template การทำ Quad Chart ได้ทีภ่าคผนวก ง 

 

5. วิดีโอสาธิตการทำงานของผลงานที่นักเรียนพัฒนา (Video emonstration/Simulation/Animation) ความ

ยาวไม่เกิน 1 นาที หากมี  
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ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารตามข้อ 2 – 5  ได้ที่ https://forms.gle/WazhRC6U3LnYUYdp6  ภายในวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 24.00 น. 

 

การเตรียมตัวนำเสนอในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565  

1. การแต่งกาย ชุดนักเรียน หรือชุดพละ  

2. สามารถนำเสนอโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์พกพา เครื่องเดียวหรือใช้หลายเครื่อง 

(กรณีทำงานเป็นทีม)  

3. เมื่อ Login เข้าระบบขอให้เปลี่ยนชื่อของนักเรียนในรูปแบบ รหัสโครงงาน_ชื่อผู้พัฒนา และทำการ

ลงทะเบยีนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของผู้นำเสนอ และรอให้เจ้าหน้าที่เชิญนักเรียนเข้าสู่ห้องนำเสนอ  

4. เมื่อเข้าสู่ห้องนำเสนอ และได้รับการส่งสัญญานจากเจ้าหน้าที่ให้เริ่มนำเสนอ ให้นักเรียนเปิดกล้อง เปิด

ไมค์ และ share สไลด์หรือสื่งนำเสนออ่ืนๆ ที่นักเรียนเตรียมไว้ และเริ่มนำเสนอ  

นักเรียนมีเวลานำเสนอต่อคณะกรรมการ โครงงานละ 5 – 7 นาที กรรมการซักถาม 5 – 7 นาที รวมเวลา

อยู่กับกรรมการไม่เกิน 14 นาที ทางโครงการฯ จัดให้มีเวลาระหว่างเปลี่ยนกลุ่ม 1 นาที โดยโครงการฯ จะแจ้ง 

link สำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน และลำดับเวลาในการนำเสนอให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่ง  

ข้อแนะนำในการจัดทำ Presentation ประกอบการนำเสนอ ดู 

เพ่ือกระชับเวลาในการนำเสนอให้อยู่ในเวลาที่กำหนด ดังนั้นการจัดทำ Presentation ไม่ควรเกิน 12 

หน้า ประกอบด้วยดังนี้  

 

  

https://forms.gle/WazhRC6U3LnYUYdp6
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ภาคผนวก 

ก. หัวข้อและองค์ประกอบในการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์  

1) หน้าปก ควรประกอบด้วย รหัสโครงงาน ชื่อโครงงาน (ภาษาไทยและอังกฤษ) สาขาโครงงาน ชื่อ-

นามสกุลผู้พัฒนาโครงงาน ระดับการศึกษา สถานศึกษา และข้อความได้รับทุนอุดหนุนการประกวดโครงงานของ

นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 การทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมจากสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” “This research and innovation 

activity is funded by National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and 

National Research Council of Thailand (NRCT)” ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการรับทุนฯ ดูตัวอย่างหน้าปก

โครงงาน ตามตัวอย่างหน้าปกด้านล่าง  

2) สารบัญ 

3) บทคัดย่อ 

4) วัตถุประสงค์โดยละเอียด 

5) กระบวนการทดลอง บรรยายรายละเอียดกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการสังเกต 

รายงานควรละเอียดเพียงพอที่ผู้อ่ืนสามารถที่จะทำการทดลองซ้ำจากข้อมูลในรายงานได้ อาจเพ่ิมเติมภาพถ่าย

หรือภาพวาดของอุปกรณ์ท่ีออกแบบเองก็ได้ 

6) ผลการทดลอง 

7) การวิเคราะห์ผล เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในรายงาน ผลการทดลองและสรุปผลควรมาจากข้อมูลที่ได้อย่าง

มีเหตุมีผล  ละเอียดรอบคอบ  แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงลำดับความคิดและรู้ในสิ่งที่นักเรียนได้ทำ เปรียบเทียบผลการ

ทดลองที่ได้จริงกับค่าทางทฤษฎี ข้อมูลที่มีการตีพิมพ์ ความเชื่อโดยทั่วไป หรือผลที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น อภิปรายถึง

ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ข้อมูลมีการผันแปรอย่างไรบ้างในการทดลองที่เหมือนกันหลายๆ ครั้ง ผลการ

ทดลองจะแตกต่างอย่างไรหากไม่ได้มีการควบคุมตัวแปรบางตัว จะทำการทดลองที่ต่างกันอย่างไรหากสามารถทำ

โครงงานใหม่อีกครั้ง การทดลองอ่ืนใดบ้างที่ควรทดสอบเพิ่มเติม 

8) สรุปผล สรุปผลการทดลองโดยย่อ ระบุเฉพาะเจาะจงลงไป ไม่ควรเขียนแบบกว้างจนเกินไป หลีกเลี่ยง

การพูดถึงสิ่งใหม่ท่ียังไม่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ 

9) กิตติกรรมประกาศ ควรให้เกียรติและระบุชื่อผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการทำโครงงาน รวมทั้งบุคคล 

บริษัท สถานศึกษาและสถาบันวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนทุนสนับสนุนหรือวัสดุที่ได้รับ ทั้งนี้ หากผลงานมีการส่งเข้า

ร่วมการประกวด หรือ ขอรับทุนจากแหล่งอ่ืน ผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องแจ้งให้เนคเทคทราบเป็นลาย
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ลักษณ์อักษรด้วย โดยกิตติกรรมประกาศจะอยู่ที่ด้านหน้าของรายงานฉบับสมบูรณ์ หรือด้านท้ายรายงานฉบับ

สมบูรณ์ก็ได ้

10) บรรณานุกรม บรรณานุกรมหรือหนังสืออ้างอิง ควรระบุถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ผลงานของตนเอง เช่น 

หนังสือ บทความในวารสารทางวิทยาศาสตร์หรืออ่ืนๆ อินเทอร์เน็ต โดยใช้การอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ 

 

 ตัวอย่างหน้าปกโครงงาน  
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ข. ข้อแนะนำสำหรับการจัดทำวิดีโอนำเสนอ  

1.  แนะนำตัวเอง: ระบุชื่อนามสกุล โรงเรียน แนะนำโครงการ หรือจุดเด่นของโครงงานโดยอธิบายโครงการของ

คุณเป็นประโยคเดียว 

2.  อธิบายโครงการของนักเรียน: สรุปงานวิจัยของคุณเป็นประเด็นหลัก 

ก. ทำอะไรไปบ้าง 

ข. พบอะไรบ้าง 

ค. ได้ข้อสรุปอะไร 

ข้อแนะนำเพิ่มเติม  

• นักเรียนถ่ายภาพตัวเองในสภาพแวดล้อมท่ีมีแสงสว่างเพียงพอและไม่มีเสียงรบกวน 

• เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ถ่ายวิดีโอของนักเรียนในแนวนอน (แนวนอน) 

• วางกล้องให้นิ่งและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมระหว่างการถ่ายทา 

• พูดให้ชัดเจนและเสียงดังพอที่จะสามารถบันทึกทุกคำที่คุณพูดได้ 

• ไม่ควรเร่งสปีดเสียงและภาพเพ่ือให้เวลาของวีดีโอเป็นไปตามกำหนดเพราะจะทำให้กรรมการไม่สามารถ

จับใจความจากการนำเสนอของนักเรียนได้  

• หลีกเลี่ยงการหยุดเป็นเวลานาน 

• นำเสนอประกอบโปสเตอร์หรือ Presentation  

• มีภาพผู้นำเสนออยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของวิดีโอขณะนำเสนอ โดยควรมีภาพผู้นำเสนอให้ครบทั้งทีม  

• เปิดวิดีโอของนักเรียนฟังหลังการบันทึกเพ่ือให้แน่ใจว่าเสียงของนักเรียนชัดเจนและน่าฟังและวิดีโอไม่มี

เสียงรบกวนจากพ้ืนหลังมากเกินไป 

หมายเหตุ:  

• คุณสามารถใช้อุปกรณ์ประกอบฉากหรือภาพนิ่ง แสดงการศึกษาวิจัยของนักเรียน โดยต้องคำนึงถึง

มาตรฐานความปลอดภัยเป็นหลัก  

• ห้ามใส่บุคคลที่ไม่เก่ียวข้องลงไปนวิดีโอของนักเรียน  

• สามารถตัดต่อได้  
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ค. Template และขนาด Poster YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ  

• นักเรียนสามารถเลือกใช้สี หรือภาพพ้ืนหลังของโปสเตอร์ด้วยตนเอง โดยให้สอดคล้องกับผลงานทีน่ักเรียน

ต้องการนำเสนอ  

• โปสเตอร์ของนักเรียนไม่ควรมีภาพบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง  

• ภาพประกอบที่นำมาใช้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำวิจัย 

• ภาพประกอบและข้อความต่างๆ ต้องถูกต้องตามหลักจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมการทำ

วิจัยในสัตว์ เช่น ต้องไมมี่ภาพละเมิดสิทธิ์ ต้องไมมี่ภาพการทารุณกรรมสัตว์ เป้นต้น 

• มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและภาพประกอบทีน่ำมาใช้อย่างถูกต้อง  

 
ขนาดโปสเตอร์ YSC 2022 รอบชิงชนะเลิศ 
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ง. Template การทำ Quad Chart 

  แผนภูมิ Quad Chart เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพ่ือช่วยสรุปรายละเอียดสำคัญของโครงงานไว้ในหน้า
เดียวให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ซึ่งให้ข้อมูลสรุปที่สำคัญใน
ด้านต่างๆ ของโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นภาพมากกว่ารายละเอียด โดยจำแนก Template ประเภท
โครงงานดังนี้  

• Template Quad Chart โครงงานวิทยาศาสตร์ 

• Template Quad Chart โครงงานวิศวกรรม  

• Template Quad Chart โครงงานคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์   
 

1. นักเรยีนต้องใช้รูปแบบการจัดวางหน้ากระดาษในแนวนอน แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ช่อง  

2. สีพื้นหลังของหน้าต้องเป็นสีอ่อนและสีข้อความต้องเข้มอย่างโดดเด่นเพ่ือให้อ่านได้ชัดเจน  

3. ขนาดตัวอักษรขั้นต่ำที่อนุญาตคือ 13 pt ข้อยกเว้น: สามารถใช้ขนาดตัวอักษรที่เล็กกว่านี้ได้ถึง 9 pt. ใน
การให้เครดิตรูปภาพหรือกราฟ  

4. การจัดแบ่งแผนภูมิ Quad Chart ใน 4 ช่อง แต่ละช่องของควรมีขนาดเท่ากัน โดยมีเส้นขอบเส้นเดียวคั่น
แต่ละส่วนให้ชัดเจน ดังตัวอย่างด้านล่าง ส่วนหัวเรื่องควรมีความสูงเท่าที่จาเป็น และให้ใส่รหัสโครงงาน 
และชื่อโครงงานไว้ที่ส่วนหัวของ แผนภูม ิQuad Chart 

5. แผนภูม ิQuad Chart ไม่ควรมีบรรณานุกรม รายการอ้างอิงหรือกิตติกรรมประกาศ 

6. ใช้รูปภาพ ตาราง หรือกราฟ เพ่ือสื่อความหมายแทนตัวหนังสือ พร้อมให้เครดิตแหล่งที่มาของภาพกราฟ 
หรือตาราง หรือสามารถระบุเครดิตรวมไว้ในบรรทัดเดียวได้ อาทิ ภาพ/ตาราง/กราฟ จัดทำโดยผู้พัฒนา 
หรือหากนำข้อมูลมาจากแหล่งอ่ืนไม่ได้จัดทำข้ึนเองให้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นต้น  

7. ข้อมูลต่างๆ ต้องปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ และความปลอดภัยใน
การทำวิจัย  
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Template แผนภูมิ Quad Chart โครงงานวิทยาศาสตร์ 

                                    รหัสโครงการ   
ชื่อโครงงาน 

Q1: คำถามการวิจัย  
•  
•  
•  

Q3: การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์  

Q2: ระเบียบวิธี  
•  
•  
•  

Q4: การตีความและข้อสรุป  
•  
•  
• •  
 
ภาพ/ตาราง/กราฟ จัดทำโดยผู้พัฒนา 

สามารถใส่ภาพ ตาราง และกราฟ เพ่ือสื่อถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอในช่องต่างๆ ได้  

 
Template แผนภูมิ Quad Chart โครงงานวิศวกรรม 

 

                                    รหัสโครงการ   
ชื่อโครงงาน 

Q1: ปัญหาและวัตถุประสงค์ทางวิศวกรรม 
 
 

Q3: การวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ 
 

Q2: การออกแบบโครงการ 
 
 

Q4: การตีความและข้อสรุป 
 

สามารถใส่ภาพ ตาราง และกราฟ เพ่ือสื่อถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอในช่องต่างๆ ได้  
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Template แผนภูมิ Quad Chart โครงงานคณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์  
 

                                    รหัสโครงการ   
ชื่อโครงงาน 

Q1: ปัญหาหรือคำถาม 
 
 

Q3: ข้อค้นพบ 
 

Q2: กรอบการทำงาน 
 
 

Q4: การตีความและข้อสรุป 
 

สามารถใส่ภาพ ตาราง และกราฟ เพ่ือสื่อถึงสิ่งที่นักเรียนต้องการนำเสนอในช่องต่างๆ ได้  

 


