
ด่วนมาก 
หนังสือนำส่ง 

 
เรียน   ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผ่านงานวิชาการและหมวดวิทยาศาสตร์) 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 ตามที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) โดย
การสนับสนุนของมูลนิธิเอสซีจี จะจัดโครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 ภายใต้หัวข้อ 
: Learn to Earn (เรียนรู้เพ่ืออยู่รอด) :นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรในท้องถ่ิน ข้ึนในปีการศึกษา 2565 และจะมีการจัดค่าย 
Smart Aggie Camp 2022 ขึ้นในระหว่างวันท่ี 19 – 22 กันยายน 2565 ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการฯ จะเปิดรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 นี้ ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารที่แนบมากับ
จดหมายน้ี โดยนักเรียนท่ีผ่านเข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์ดังต่อไปน้ี 

1. ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ จำนวน 4 วัน 3 คืน ณ มช. 
2. ได้จัดทำโครงงานนวัตกรรมที่เชื ่อมโยงกับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของชุมชน โดยอาจารย์ที ่ปรึกษาพิเศษคอยให้
คำปรึกษาจาก คณะเกษตรศาสตร์ มช. และ สวทช. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

3. เงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานฯ จากมูลนิธิเอสซีจี จำนวนไม่เกิน 10,000 บาทต่อโครงงานฯ 
4. ผู ้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถใช้เป็น Port Folio ในการยื ่นสมัครเรียน TCAS1 ได้ สำหรับคณะ
เกษตรศาสตร์ มช. สามารถยื่นเพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ได้เลย และยังสามารถใช้ยื่นประกอบเป็นหลักฐาน
กับสถาบันอ่ืนได้ด้วยตนเอง หากประสงค์ศึกษาท่ีอ่ืน 

5. ผู้ชนะเลิศ 3 คนจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีจาก คณะเกษตรศาสตร์ มช. 
 

นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรม จะร่วมกับ สวทช. และ มช. พิจารณาส่งเสริมโครงงานฯ ที่มีศักยภาพต่อยอดสู่
ชุมชน ด้วยงบสนับสนุนไม่เกินโครงงานฯ ละ 30,000 บาท รวมถึงทุนการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาต่อและกลับมา
พัฒนาท้องถ่ินบ้านเกิดของตนเองอีกด้วย (ข้ึนอยู่กับศักยภาพของโครงงานฯ และนักเรียน โดยจะมีกรรมการตัดสินต่อไป) 

 
โครงการฯ เล็งเห็นว่าโรงเรียนของท่าน (ซึ่งสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม) มีศักยภาพความพร้อมของนักเรียน และบุคลากรครูท่ี

สามารถส่งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ น้ีได้ อันจะเป็นการเชื่อมโยงสร้างประโยชน์จากโรงเรียนไปยังชุมชน และส่งเสริมอนาคตการศึกษาของ
นักเรียนในระดับอุดมศึกษา ทางโครงการฯ จุงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ น้ี  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และขอขอบพระคุณท่านและฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร 

 
 

นายศิโรจน์ ศรีสรากรณ์  
นักวิชาการ สวทช. (ผู้ประสานงานโครงการฯ) 



Siroj Srisarakorn
ด่วนมาก
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หัวข%อ : Learn to Earn (เรียนรู%เพื่ออยู;รอด) : 
นวัตกรรมจากโรงเรียนสู;การพัฒนาการเกษตรในท%องถิ่น 

ดำเนินกิจกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีแห(งชาติ (สวทช.) และ 

คณะเกษตรศาสตร5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม( 

โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี 

 

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห;งชาติ (สวทช.) โดยสายงานพัฒนากำลังคนทาง
วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยี ร;วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม; (มช.) โดยคณะเกษตรศาสตร2 และการสนับสนุนของ
มูลนิธิเอสซีจี เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูOและสรOางสรรค2นวัตกรรมทางดOานวิทยาศาสตร2และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวขOองกับทางดOานเกษตรกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาในสาย
วิทยาศาสตร2 -คณิตศาสตร2 ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีภาคเหนือที่มีบริบทความเปVนชนบท  จึงไดOร;วมกันจัดกิจกรรม
ค;ายเรียนรูOวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE PROJECTS 2022 ภายใตOแนวคิด “Learn to 

Earn (เรียนรู.เพื่ออยู(รอด): นวัตกรรมจากโรงเรียนสู(การพัฒนาการเกษตรท.องถิ่น” เพื่อเปfดโอกาสใหOนักเรียนท่ี
มีความสนใจในปgญหาหรือประเด็นทางดOานการเกษตรที่เกี่ยวขOองกับบริบทโดยรอบของชุมชนทOองถิ่นตนเอง ไดOมี
โอกาสเรียนรูOเพื่อเพิ่มพูนความรูOทางวิชาการ ทักษะการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับสถานการณ2จริง และสรOางทัศนคติ
ที่ดี มีความเชื่อมั่นต;อการนำวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใชOเพื่อยู;รอดในการแกOปgญหาหรือพัฒนา
ประเด็นใกลOตัวใหOดียิ่งขึ้น โดยผ;านการเขOาร;วมค;ายเรียนรูOวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม; และส;งเสริมการจัดทำ
โครงงานนวัตกรรมการเกษตรหลังเขOาร;วมค;ายฯ เพื่อส;งเขOาประกวดแข;งขันชิงเงินรางวัล และโอกาสในการเขOา
ศึกษาต;อคณะเกษตรศาสตร2 มช. ตลอดจนการพิจารณาใหOทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 
ปo รวมถึงเงินรางวัลสนับสนุนพิเศษสำหรับโครงงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพ หรือสามารถนำไปขยายผลการพัฒนา
ต;อชุมชนไดOจริง และทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจและมุ;งมั่นที่จะเรียนรูOในระดับปริญญาตรี
เพ่ือนำความรูOท่ีไดOกลับมาพัฒนาถ่ินฐานบOานเกิดของตนเองในอนาคต จากมูลนิธิเอสซีจี 
  
  โดยนักเรียนที่เขOาร;วมกิจกรรมในโครงการนี้ จะไดOรับองค2ความรูOทางดOานวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีจาก

ทีมนักวิจัยจาก สวทช. ร;วมกับ คณาจารย2คณะเกษตรศาสตร2 มช. ดูแลใหOคำปรึกษา และคำแนะนำตลอด

ระยะเวลาการจัดทำโครงงานนวัตกรรมฯ เพ่ือส;งเสริมใหOมีการนำผลงานนวัตกรรมไปใชOประโยชน2ในการพัฒนาการ

การเกษตรทั ้งในระดับชุมชุนและในระดับประเทศต;อไป โดยมูลนิธิเอสซีจีไดOเล็งเห็นคุณค;าและสนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีมีความมุ;งมั่นในแนวคิด “Learn to Earn” เรียนรูOเพื่ออยู;รอด 
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สรOางอนาคตเด็กและเยาวชน ผ;านภารกิจดOานการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนคน Gen Z  โดยการเสริม

ทักษะทางดOานความรูOความสามารถ (Hard skill) และ ทักษะทางดOานการเขOาสังคมและอารมณ2 (Soft skill) หรือท่ี

เรียกว;า ‘ทักษะแห;งการเรียนรูOในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเปVนทักษะที่มีความจำเปVนสำหรับการใชOชีวิต

และการทำงานในยุคปgจจุบันและอนาคต  

 

1. ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปj 2565 

เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2565 

 

2. เกณฑ5การคัดเลือกผู.เข.าร(วมโครงการฯ  

 2.1) รับสมัครผูOเขOาร;วมโครงการฯ เปVนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 6 สายวิทยาศาสตร2 – คณิตศาสตร2                                     
            ท่ีมีคุณสมบัติตามขOอ 3 จากโรงเรียนกลุ;มต;างๆ (อย;างนOอยกลุ;มใดกลุ;มหน่ึง) ไดOแก; 

- โรงเรียนที ่เขOาร;วมกิจกรรมกับงานวิทยาศาสตร2ในโรงเรียนชนบท (Science in Rural 
Schools: SRS) สวทช.  

- โรงเรียนที่เขOาร;วมกิจกรรมกับโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนใน

ชนบท (ทสรช.) ภายใตO มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

-  โรงเรียนเครือข;ายการดำเนินงานการพัฒนาดOานการศึกษาตามโครงการต;างๆ ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม; (ท้ังคณะเกษตรศาสตร2 และคณะอ่ืนๆ) 

- โรงเรียนที่เปfดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ใหOความสนใจ และสามารถมาเขOา

ร;วมกิจกรรมค;ายฯ ท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม;ไดO 

2.2) สมาชิกภายในทีมประกอบดOวย นักเรียนจำนวน 3 คน ครูท่ีปรึกษาโครงงาน จำนวนไม;เกิน 2 คน 

      รวมจำนวนรับไม;เกิน 30 ทีม 

2.3) พิจารณาผู OมีโอกาสเขOาร;วมโครงการฯ จากเกณฑ2การคัดเลือกในหัวขOอ 2.1 และ 2.2 และ

คุณสมบัติผูOสมัครในขOอ 3ประกอบกับขOอเสนอโครงงานนวัตกรรมการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการ

ดำเนินงานใหOแลOวเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 1-2 เดือนเปVนสำคัญ และ (อาจ) มีการ

สัมภาษณ2นักเรียนผูOสมัครเขOาร;วมกิจกรรมเพ่ิมเติม (สัมภาษณ2 Online)   

2.4) 1 โรงเรียนสามารถส(งได.มากกว(า 1 ทีม (โครงงานนวัตกรรม) 
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3. คุณสมบัติผู.สมัคร 

3.1) เปVนผูOท่ีกำลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 6 สายวิทยาศาสตร2 - คณิตศาสตร2  
3.2) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมจากช้ันมัธยมศึกษาปoท่ี 4-5 ไม;นOอยกว;า 2.75  
3.3) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระการเรียนรูOคณิตศาสตร2ไม;นOอยกว;า 2.75  
3.4) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระการเรียนรูOวิทยาศาสตร2ไม;นOอยกว;า 2.75  
3.5) มีความสนใจในการใชOความรูOดOานวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีใจรัก ใหOความสนใจ 
      เก่ียวกับการพัฒนาต;อยอดความรูOทางดOานการเกษตร  
3.6) มีความรูO ทักษะเบ้ืองตOนเก่ียวกับวิชาวิทยาการคำนวณและการโคOด (Coding) มาแลOวจากการ 
      เรียนรูOในโรงเรียนหรือศึกษาเพ่ิมเติม 

 
4. ข.อกำหนดของข.อเสนอโครงงานนวัตกรรมการเกษตร 

4.1) หัวขOอโครงงานนวัตกรรมมาจากประเด็นปgญหาท่ีเก่ียวกับการเกษตรกรรมแง;มุมต;างๆ ในบริบท 

      ของชุมชน/โรงเรียน มีผูOไดOรับประโยชน2จากผลงานโครงงานนวัตกรรมคือบุคลากรในชุมชนหรือ 

       โรงเรียน จากผลของความสำเร็จของโครงงานนวัตกรรมท่ีจะเกิดข้ึน 

4.2) เปVนโครงงานนวัตกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากการประยุกต2ใชOประโยชน2จากความรูOดOานการโคOด บอร2ด 

      สมองกลฝgงตัว เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ฯลฯ  

4.3) ใชOระยะเวลาในการดำเนินงานไดOแลOวเสร็จประมาณ 30 – 45 วัน  

4.4) ลักษณะโครงงานนวัตกรรมฯ อาจเปVนไดOท้ังช้ินงานท่ีสรOางข้ึนเพ่ือลงไปใชOงานในสถานการณ2จริง 

      หรือ โมเดลจำลองการทำงานท่ีย;อส;วน/จำลองมาจากสถานการณ2จริง 

4.5) โครงงานนวัตกรรมฯ อาจไม;จำเปVนตOองสรOางใหม;ต้ังแต;ตOน แต;สามารถปรับปรุงและพัฒนาข้ึนจาก 

      งานวิจัย/โครงงานฯ เดิมท่ีเคยมีมาก;อน แต;ตOองสามารถระบุถึงท่ีมาท่ีไปไดOชัดเจน 
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    5. เอกสารประกอบการรับสมัคร   

5.1) ขOอเสนอโครงงานนวัตกรรมการเกษตร ภายใตOหัวขOอ “Learn to Earn (เรียนรู.เพ่ืออยู(รอด): 

      นวัตกรรมจากโรงเรียนสู(การพัฒนาการเกษตรท.องถ่ิน”  สามารถดาวน2โหลดแบบฟอร2ม 
      ขOอเสนอโครงงานไดOทางเว็บไซต2ของคณะเกษตรศาสตร2 มช. (www.agri.cmu.ac.th) หรือ 
      เอกสารท่ีแนบมาน้ี 
5.2) หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ถึงภาคการศึกษาปgจจุบัน ท่ีตรงกับคุณสมบัติในขOอ 3.1 – 3.4 
5.3) ส;งขOอเสนอโครงงานและหลักฐานหลักฐานแสดงผลการเรียนในรูปแบบไฟล2 .doc และ .pdf ทาง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : eduagricmu@gmail.com และ srs@nstda.or.th  
 ติดต;อสอบถามขOอมูลเพ่ิมเติม  
 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร2 มซ  

§ หมายเลขโทรศัพท2 053-944641-2 ต;อ 112 

§ Facebook Page : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

คณะเกษตรศาสตร2 มช. 

 หรือ งานวิทยาศาสตร2ในโรงเรียนชนบท สวทช.  

§ หมายเลขโทรศัพท2 02-564-7000 ต;อ 77256-77257 
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6. กิจกรรมและสิทธิประโยชน5ของผู.ผ(านการคัดเลือกและเข.าร(วมกิจกรรมโครงการฯ  

6.1) นักเรียนท่ีผ;านการคัดเลือกเขOาร;วมกิจกรรมโครงการฯ (รวมถึงครูท่ีปรึกษาโครงงานฯ) จะไดOรับ 
      เชิญเขOาร;วมค;ายวิชาการ Smart Aggie Camp 2022 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม; จำนวน 4 วัน 
      โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิเอสซีจี และ สวทช. (ออกค;าใชOจ;ายเองเฉพาะการ 
      เดินทาง ไป-กลับ สถานท่ีอบรม) 
 
6.2) นักเรียนท่ีเขOาร;วมโครงการฯ ตOองดำเนินการจัดทำโครงงานนวัตกรรมการเกษตรตามแนวทาง 
      ขOอเสนอโครงงานท่ีส;งตอนสมัคร (สามารถปรับเปล่ียนไดO) ภายใตOการดูแลใหOคำปรึกษาจากทีม 
      คณาจารย2คณะเกษตรศาสตร2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม; และ/หรือ นักวิจัยจากสำนักงานพัฒนา 
      วิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห;งชาติ (สวทช.) (โครงการฯ จะกำหนดอาจารย2ท่ีปรึกษาพิเศษใหO 
      ทีมละ 1-2 ท;าน) 
 
6.3) ทีมนักเรียนท่ีผ;านการคัดเลือกเขOาร;วมโครงการฯ และมีขOอเสนอโครงงานแลOว จะไดOรับการ 
      พิจารณาใหOงบประมาณสนับสนุนในการจัดทำโครงงานนวัตกรรมฯ โครงงานละไม;เกิน 10,000  
      บาท (ข้ึนกับเน้ืองานของแต;ละโครงงานเปVนสำคัญ มีคณะกรรมการตัดสิน และการตัดสินของ 
      คณะกรรมการถือเปVนท่ีส้ินสุด) 
 
6.4) ทีมนักเรียนท่ีไดOรับการสนับสนุนงบประมาณฯ แลOว ตOองดำเนินการส;งโครงงานฉบับสมบูรณ2 
      คลิป VDO และนำเสนอผลงานกับคณะกรรมการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด เพ่ือดำเนินการ 
      ตัดสินโดยผูOทรงคุณวุฒิดOานการเกษตรจากหน;วยงานต;างๆ จึงจะไดOรับเกียรติบัตรรับรองการเขOา 
      ร;วมกิจกรรมโครงการเรียนรู.วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP  

      2022 ซ่ึงสามารถใชOประกอบการสมัครเขOาศึกษาต;อในคณะเกษตรศาสตร2มหาวิทยาลัยเชียงใหม;  
      ในระบบ TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) ไดO ท้ังน้ีใหOเปVนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม; การ 
      รับนักศึกษาประจำปoการศึกษา 2566 

 โดยจากการตัดสินของคณะกรรมการ ทีมนักเรียนโครงงานท่ีไดOรับรางวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรก 

จะไดOรับเงินรางวัลจาก สวทช ดังน้ี 

- รางวัลท่ี  1  5,000  บาท 

- รางวัลท่ี  2  3,000  บาท 

- รางวัลท่ี  3  2,000  บาท 
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*** หมวดรางวัลพิเศษ *** 

6.5) นักเรียนท่ีไดOรับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 หากสมัครเขOาศึกษาต;อคณะเกษตรศาสตร2 ในระบบ 
      TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม; ว;าดOวยเร่ืองการรับนักศึกษา  
      ประจำปoการศึกษา 2566 จะได.รับการพิจารณาให.ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปj คิดเปtน 

     จำนวนเงิน 128,000 บาท จำนวน 3 ทุน (คน) ซ่ึงหากมีการสละสิทธ์ิ ทุนดังกล;าวท่ีเหลือจะถูก 
     เสนอไปยังทีมที่ไดOรับรางวัลลำดับ 2 และ 3 ต;อไป ทั้งน้ีการตัดสินของคณะกรรมการถือเปVนท่ี
ส้ินสุด 

 

 6.6) นักเรียนผูOเขOาร;วมโครงการฯ ท่ีแสดงศักยภาพโดดเด;นตาม concept การเรียนรูOเพ่ืออยู;รอด 
                (Learn to Earn) มีผลงานการทำงานท่ีน;าสนใจ สามารถใชOความรูOดOานวิทยาศาสตร2 เทคโนโลยี  
                และนวัตกรรม ในการแกOปgญหาและพัฒนาประเด็นดOานการเกษตรกรรมของทOองถ่ินไดO และมี 
                ความมุ;งม่ันตOองการศึกษาต;อในระดับช้ันปริญญาตรีและกลับมาทำประโยชน2ใหOกับชุมชนบOานเกิด 
                ของตนเอง จะสามารถขอรับการพิจารณาให.ทุนการศึกษาต(อตลอดหลักสูตรปริญญาตรี จากมู 

                ลินิธิเอสซีจี ในคณะ/สาขาวิชาท่ีตนเองสนใจ ณ มหาวิทยาลัยใดๆ ก็ตาม จำนวนไม(เกิน 10  

                ทุน (โดยจะมีข้ันตอนการพิจารณาเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการของมูลนิธิเอสซีจี สวทช. มช. และ 
                อ่ืนๆ ท้ังน้ีการตัดสินของคณะกรรมการถือเปVนท่ีส้ินสุด ซ่ึงอาจ มี/ไม;มี ผูOไดOรับการพิจารณารับทุน  
                 ข้ึนกับความสามารถของนักเรียน) 
 
 6.7) โครงงานนวัตกรรมการเกษตรท่ีแสดงศักยภาพโดดเด;นตาม concept การเรียนรูOเพ่ืออยู;รอด 
                 (Learn to Earn) มีผลวิจัย/การดำเนินโครงงานฯ ท่ีน;าสนใจ ใชOความรูOดOานวิทยาศาสตร2  
                 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการแกOปgญหาและพัฒนาประเด็นดOานการเกษตรกรรมของทOองถ่ิน  
                 และสามารถต;อยอดต;อเน่ืองในโรงเรียน/ชุมชนไดOจริง มีประโยชน2ในอนาคต จะได.รับการ 

                พิจารณาให.งบประมาณสนับสนุนต(อเน่ืองเพ่ือดำเนินการใน phase ถัดไป (ขยายผล)  

                จำนวนไม(เกิน 3 ทุน ทุนละไม(เกิน 30,000 บาท (โดยจะมีข้ันตอนการพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 
                คณะกรรมการของมูลนิธิเอสซีจี สวทช. มช. และอ่ืนๆ ท้ังน้ีการตัดสินของคณะกรรมการถือเปVน 
                 ท่ีส้ินสุด ซ่ึงอาจ มี/ไม;มี โครงงานท่ีไดOรับการพิจารณารับงบประมาณสนับสนุน ข้ึนกับศักยภาพ 
                 ของโครงงานนวัตกรรมน้ันๆ) 
 หมายเหตุ เกณฑ2การพิจารณาในหัวขOอ 6.6 และ 6.7 จะแจOงใหOรับทราบพรOอมกันในช;วงการเขOาร;วม

ค;ายการเรียนรูO Smart Aggie Camp 2022 ณ มหาวิทยาลัยเขียงใหม; 
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 7. กำหนดการดำเนินงาน 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

1 เปfดรับร;างขOอเสนอโครงงานนวัตกรรมการเกษตร 
ส่งข้อเสนอโครงงานและหลักฐานหลักฐานแสดงผลการเรียน 
ในรูปแบบไฟล์ .doc และ .pdf ทาง e-mail : 
eduagricmu@gmail.com และ srs@nstda.or.th 

31 สิงหาคม – 9 
กันยายน 2565 

2 คัดเลือกผูOสมัครเขOาร;วมโครงการฯ พรOอมขOอเสนอโครงงาน
นวัตกรรมโดยคณะกรรมการ 

10 - 11 กันยายน 2565 

    3 ประกาศรายช่ือทีมนักเรียนท่ีไดOรับเชิญเขOาร;วมค;ายการเรียนรูO 
Smart Aggie Camp 2022 

12 กันยายน 2565 

4 กำหนดอาจารย2ท่ีปรึกษาพิเศษโครงงานฯ 13 – 14 กันยายน 2565 

5 อาจารย2ท่ีปรึกษาพบทีมนักเรียน เพ่ือร;วมกันพิจารณาขOอเสนอ
โครงงานนวัตกรรมเบ้ืองตOน (ออนไลน2) 

15 – 16 กันยายน 2565 

6 เขOาร;วมค;ายการเรียนรูO Smart Aggie Camp 2022 ณ 
มหาวิทยาลัยเขียงใหม; (สถานท่ีจะประกาศในลำดับท่ี 3)3 

19 – 22 กันยายน 2565 

7 นักเรียนแต;ละทีมส;งโครงร;างขOอเสนอโครงงานนวัตกรรมฯ (ท่ีไดOรับ
การปรับปรุงแลOว) เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจากมูลินิธิเอสซีจี และ 
สวทช. 

ภายใน 30 กันยายน 
2565 

8 ส;งเงินสนับสนุนใหOกับทีมนักเรียน (สามารถดำเนินงานไดOก;อนไดOรับ
ประมาณ) 

ภายใน 16 ตุลาคม 
2565 

9 ติดตามและใหOคำแนะนำการทำโครงงาน (Online) คร้ังท่ี 1 3 - 7 ตุลาคม 2565 

10 ติดตามและใหOคำแนะนำการทำโครงงาน (Online) คร้ังท่ี 2 17 - 19 ตุลาคม 2565 

11 ส;งโครงงานฉบับสมบูรณ2 และคลิป VDO 1 พฤศจิกายน 2565 

12 นำเสนอผลงาน ตอบขOอซักถาม ประเด็นคำถามจากคณะกรรมการ 
(ตัดสินการประกวดแบบ Online) 

3 พฤศจิกายน 2565 

13 ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร2เกษตร (Online) 3 พฤศจิกายน 2565 

หมายเหตุ  

1. ระยะเวลาการดำเนินงานอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โดยผูOประสานงานจะแจOงผ;าน

ช;องทางติดต;อเช;นกลุ;มไลน2และ e-mail 

2. กำหนดระยะเวลามีความเร;งรัด เน่ืองจากจำเปVนตOองใหOทันระยะเวลาในการประกาศรับสมัครเขOา

ศึกษาต;อคณะเกษตรศาสตร2 ในระบบ TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม; 

3. กำหนดการค;าย/กิจกรรมในค;ายฯ จะประกาศพรOอมลำดับท่ี 3 
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แบบฟอร&มข)อเสนอโครงงาน 
โครงการค(ายเรียนรู.วิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 

หัวข%อ : Learn to Earn (เรียนรู%เพื่ออยู;รอด) : 
นวัตกรรมจากโรงเรียนสู;การพัฒนาการเกษตรในท%องถิ่น 

ดำเนินกิจกรรม โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีแห(งชาติ (สวทช.) และ 

คณะเกษตรศาสตร5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม( 

โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี 

 

 

1. ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย) ............................................................................................................................ 
(ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................... 
 
2. ผู.จัดทำโครงงาน 

2.1 ช่ือ (นาย/นางสาว)............................................นามสกุล........................................ช่ือเล;น........................... 
วัน/เดือน/ปoเกิด วันท่ี.....................................เดือน....................................................พ.ศ................................... 
หมายเลขโทรศัพท2.............................................. E-mail…………..……………………………………………………………… 
ท่ีอยู;ปgจจุบันท่ีสามารถติดต;อไดO ........................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................... 
แผนการเรียน..................................................................เกรดเฉล่ียรวมสะสม (ม.4 - ม.5).................................. 
เกรดเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระวิทยาศาสตร2.......................เกรดเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระคณิตศาสตร2........................... 
โรงเรียน...............................................................อำเภอ.................................... จังหวัด....................................
  
2.2 ช่ือ (นาย/นางสาว)............................................นามสกุล........................................ช่ือเล;น........................... 
วัน/เดือน/ปoเกิด วันท่ี.....................................เดือน....................................................พ.ศ................................... 
หมายเลขโทรศัพท2.............................................. E-mail…………..……………………………………………………………… 
ท่ีอยู;ปgจจุบันท่ีสามารถติดต;อไดO ........................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................... 
แผนการเรียน..................................................................เกรดเฉล่ียรวมสะสม (ม.4 - ม.5).................................. 
เกรดเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระวิทยาศาสตร2.......................เกรดเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระคณิตศาสตร2........................... 
โรงเรียน...............................................................อำเภอ.................................... จังหวัด.................................... 
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2.3 ช่ือ (นาย/นางสาว)............................................นามสกุล........................................ช่ือเล;น........................... 
วัน/เดือน/ปoเกิด วันท่ี.....................................เดือน....................................................พ.ศ................................... 
หมายเลขโทรศัพท2.............................................. E-mail…………..……………………………………………………………… 
ท่ีอยู;ปgจจุบันท่ีสามารถติดต;อไดO ........................................................................................................................... 
…........................................................................................................................................................................... 
แผนการเรียน..................................................................เกรดเฉล่ียรวมสะสม (ม.4 - ม.5).................................. 
เกรดเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระวิทยาศาสตร2.......................เกรดเฉล่ียสะสมกลุ;มสาระคณิตศาสตร2........................... 
โรงเรียน...............................................................อำเภอ.................................... จังหวัด.................................... 
 

3. ความสำคัญและท่ีมาของปÄญหา   (ความยาวไม(น.อยกว(า 1 หน.ากระดาษ)     

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

4. วัตถุประสงค5/เปÅาหมายของโครงงาน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

5. เอกสารท่ีเก่ียวข.อง (เช'น ทฤษฎีประกอบ ข-อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา งานวิจัยที่เคยมีมา ฯลฯ) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 

6. ขอบเขตของโครงงาน/แผนการดำเนินงาน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
7. ระเบียบวิธีการทำโครงงาน (อุปกรณ5 สารเคมี ข้ันตอนการทำโครงงาน) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

8. งบประมาณ (กรุณาแจกแจงให-ชัดเจน เพื่อการพิจารณา โดยโครงการฯ จะอนุมัติไม'เกิน 10,000 บาท ตามระบุไว-) 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
  

9. ระยะเวลาในการจัดทำโครงงาน (รายงานฉบับสมบูรณ4ต-องส'งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

10. ประโยชน5และผลท่ีคาดว(าจะได.รับ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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11. บรรณานุกรม  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

12. อาจารย5ท่ีปรึกษา 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางนางสาว) …..........................................................……..................................................... 
สังกัดโรงเรียน..................................................................................…….................................................……….... 
สถานท่ีติดต;อ 
…........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท2............................................ E-mail…………..……………………………………………………………… 
 
คำรับรอง  “โครงงานน้ีเปVนความคิดริเร่ิมของผูOจัดทำโครงงานและไม;ไดOลอกเลียนแบบมาจากผูOอ่ืน ขOาพเจOา
ยินดีและรับรองท่ีจะเปVนผูOดูแลใหOคำปรึกษา และควบคุมการวิจัยโครงงานใหOสมบูรณ2เรียบรOอยตามเจตนา” 
 

ลงช่ือ......................................………........................................ 
       (.....................................……….....................................) 

 
13. หัวหน.าสถาบัน (ผู.อำนวยการ/อาจารย5ใหญ(/หัวหน.าหมวด/หัวหน.ากลุ(มสาระ) 

ช่ือ-นามสกุล (นาย/นางนางสาว)...................................................................................................................…... 
ตำแหน;ง..........................…........................................…....................................................................................... 
 
คำรับรอง “ขOาพเจOาขอรับรองว;าผูOจัดทำโครงงานมีสิทธ์ิขอรับทุนสนับสนุนตามเง่ือนไขท่ีโครงการฯกำหนดและ
อนุญาตใหOดำเนินการศึกษา/วิจัย/พัฒนาโครงงานตามหัวขOอท่ีไดOเสนอมาน้ีในสถาบันไดO ภายใตOการบังคับ
บัญชาของขOาพเจOา” 
 
 

ลงช่ือ......................................………........................................ 
       (.....................................……….....................................) 

 


