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Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021
1. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมให
เยาวชนของชาติไดเรียนรู และตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลและอนุ รักษ ทรัพยากรน้ํา ผานการสราง
สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหมจากการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสรางสรรค และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยจัดใหมีการประกวด
ผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรที่แสดงถึงนวัตกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําในเยาวชนที่กําลังศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดประกวดผลงานวิจัยที่เปนนวัตกรรมดานการอนุรักษทรัพยากรน้ําระดับประเทศ
2.2 เพื่อสงเสริมการบูรณาการความรูทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม
รวมทั้ งความคิ ดริ เริ่ม สรา งสรรค และทั ก ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรผ านการทํางานวิจัย หรือสราง
สิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมระดับเยาวชน
3. กติกาการประกวด
Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021 เปดรับสมัครผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรที่เปน
สิ่ งประดิ ษ ฐ / ต น แบบ/แบบจํ า ลอง ภายใต แ นวคิ ด “นวั ต กรรมการอนุ รั ก ษ น้ํ า สู ค วามยั่ ง ยื น ” (Water
Conservation Innovation toward Sustainability) โดยผลงานที่ ส ง เข า ประกวดจะต อ งมี ผ ลลั พ ธ ขั้ น
พื้นฐาน คือ ตองเปนนวัตกรรมที่เปนสิ่งประดิษฐ/แบบจําลอง/ตนแบบ (ศึกษารายละเอียดดังภาคผนวก ก) ซึ่ง
เปนการแสดงผลพิสูจนแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งนี้ อาจจะเปนการประยุกตแนวคิดที่มีอยูแลว
หรือคิดคนขึ้นมาใหม และสิ่งสําคัญจะตองไมลอกเลียนแนวความคิดของผูอื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่สงเขา
ประกวดจะตองไมเปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีระดับประเทศ
4. คุณสมบัติผูเขาประกวด
4.1 นักเรียนที่มีอายุระหวาง 14–19 ป และกําลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ถึง ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ไมเกินระดับมัธยมศึกษาปที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
4.2 มีสัญชาติไทย สําหรับนักเรียนตางชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ตองอาศัยหรือศึกษาที่
ประเทศไทย 1 ปขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
4.3 โรงเรียนตนสังกัดตองเปนโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจําอยู ณ ที่แหงนั้น
4.4 สามารถสงผลงาน ไมเกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ทาน)
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หมายเหตุ หากไมเปนไปตามคุณสมบัติผูเขาประกวดขางตน สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการ
เขารวมการประกวด Thailand Junior Water Prize
5. ลักษณะงานวิจัยที่สงเขาประกวด
5.1 เป นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในดานการอนุรักษ ทรัพยากรน้ํ าอยางยั่งยืน
เพื่อเปนการรักษาหรือแกปญหาในเรื่องคุณภาพน้ําและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ และพัฒ นาคุณภาพชีวิตที่ ดี
ใหกับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
5.2 เป น โครงการศึ ก ษา/วิ จั ย ที่ ต อ งไม ล อกเลี ย นแบบหรื อ นํ าเอาผลงานจากการศึ ก ษาหรือ การ
ดําเนิน การของผูอ่ื นมาสงเขาประกวด หากนํ าความคิ ดหรือผลงานผูอ่ืน มาดํ าเนิ นการ (ให ระบุลงในหัวข อ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในรายงานวิจัยใหชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ตองระบุ
1) ที่มาของโครงการตนแบบ
2) จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาตอยอดไปจากโครงการเดิมอยางละเอียด
5.3 โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะตองไมเคยไดรับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือ
ตางประเทศมากอน ไมวามูลคารางวัลที่ไดรับมาจะมีมูลคาเทาใดก็ตาม
6. ขั้นตอนการประกวด
เปดรับสมัครพรอมสงงานวิจัยฉบับสมบูรณ โปสเตอร
งานวิจัย และ Clip VDO การนําเสนอ
(วันนี้ – 12 มีนาคม 2564)
ประกาศผลผูเขารวมการประกวด
(22 มีนาคม 2564)
จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ป 2564
(6-7 พฤษภาคม 2564)
ประกาศผลการประกวด
(17 พฤษภาคม 2564)

Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021

4

สงงานวิจัยฉบับสมบูรณ (English Version)
เขารวมการประกวด
Stockholm Junior Water Prize 2021
(1 มิถุนายน 2564)
สงงานโปสเตอรงานวิจัย และ Clip VDO การนําเสนอ
งานวิจัย (English Version) เขารวมการประกวด
Stockholm Junior Water Prize2021
(กรกฎาคม 2564)
เขารวมการประกวด
Stockholm Junior Water Prize2021
(23-27 สิงหาคม 2564)
หมายเหตุ: กําหนดการขางตนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7. การรับสมัคร
7.1 ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021 (ภาคผนวก ข) สามารถสง
ใบสมัครไดตามชองทาง ดังนี้
1) โทรสาร (Fax) ที่เบอร 02-382-3239
2) E-mail address: globethailand2020@gmail.com
3) ดาวโหลดใบสมัครออนไลน
http://globethailand.ipst.ac.th/images/source/TJWP2021/TJWP2021_Mannal.pdf

TJWP2021 Manual
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4) ลงทะเบียนการสมัครออนไลนไดที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfarITrXH0zXXO70Dfnh3CWJBzErjoUIbG4oBR0Ktr
pEyhhiQ/viewform

TJWP2021 Online Register
7.2 หลักฐานประกอบการสมัคร
1) แบบฟอรมใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021 สามารถดูไดจาก
(ภาคผนวก ค) และสามารถ download แบบฟอรมการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณไดที่
http://globethailand.ipst.ac.th/images/source/TJWP2021/TJWP2021_Mannal.pdf
2) จดหมายนํ า ส งผลงานวิ จัย รายชื่อ ผู สงผลงานวิจัย เขาประกวด และครูที่ ป รึก ษาจาก
โรงเรียนตนสังกัด โดยผูอํานวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จํานวน 1 ชุด/ทีม
3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ จํานวน 8 ชุด/ทีม (ดังภาคผนวก ค)
4) CD บรรจุ ร ายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ โปสเตอรงานวิจั ย และ Clip VDO การนํ าเสนอ
จํานวน 1 แผน/ทีม (File ตนฉบับ และ PDF)
7.3 สามารถสงดวยตนเอง / ไปรษณี ยที่ ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒ นาสิ่งแวดลอม (GLOBE) สถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
(วงเล็ บ มุ ม ซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021”) โดยดู จ ากวัน ประทั บ ตราหน าซอง
เอกสาร
7.4 กรณี ผู ส งผลงานเข า ประกวดจัด ส งเอกสารและหลัก ฐานการสมั ค รตามที่ ก ลาวไม ค รบถว น
คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเขารวมประกวด โดยจะแจงใหทราบดวยวาจา
และแจงเปนลายลักษณอักษร ตามลําดับ
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หมายเหตุ
1. การจั ด พิ ม พ ร ายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ พิ ม พ ด ว ยอั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 ด ว ย
กระดาษ A4 จํานวน 10 ชุด/ทีม (ชื่อไฟลเปนชื่อโรงเรียนและจังหวัด)
2. การจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ขอใหผูจัดทําระบุเนื้อหาตามหัวขอใน ภาคผนวก ค
3. การจัดทําโปสเตอร จัดทําตามรูปแบบในภาคผนวก ง
4. การจัดทํา Clip VDO การนําเสนอ จัดทําตามรูปแบบในภาคผนวก จ
5. เกณฑการตัดสินงานวิจัย ดัง ภาคผนวก ฉ
8. สิทธิในผลงาน
คณะกรรมการจัดการประกวด (ในที่นี้ หมายถึง สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(สสวท.) มีสิทธิในการสงผลงานเขารวมประกวดเวทีอื่นๆ และนําผลงานที่ไดรับรางวัลทุกรางวัลไปใชเผยแพรผาน
ชองทางการสื่อสารใดๆ ไดตามความเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเผยแพรเพื่อสรางจิตสํานึกดานการ
อนุรักษทรัพยากรน้ําตอสาธารณะ โดยไมมีระยะเวลาสิ้นสุดในการนําผลงานไปเผยแพร
9. เกณฑการตัดสินงานวิจัย
- รอบคัดเลือก
1) ความเกี่ยวโยง (Relevance)
2) ความสามารถในการสรางสรรคงาน (Creative ability)
3) วิธีการทํางานโครงการศึกษา/วิจัย (Methodology)
4) ความรูในหัวของานโครงการ หรืองานวิจัยนั้นๆ (Subject knowledge)
5) ความสามารถในการนําไปใชประโยชนไดจริง (Practical skills)
6) การจัดทํารายงานวิจัย (Report)
- รอบตัดสิน

100
20
25
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10
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10
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

10. คณะกรรมการตัดสิน
สสวท. ไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานและอาจารยจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของประเทศ มารวมตัดสินผลงานการประกวดในครั้งนี้ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเปนเอก
ฉันทและเปนขอยุติ โดยผูสงผลงานเขารวมประกวดไมสามารถนําเหตุผลใดๆ มาโตแยงได
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11. รางวัล
รางวัล ป 2564 มีจํานวน 6 รางวัล ประกอบดวย
11.1 รางวัลชนะเลิศ
11.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
11.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
11.4 รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ
หมายเหตุ:

เงินรางวัล พรอมโลและเกียรติบัตร
เงินรางวัล พรอมโลและเกียรติบัตร
เงินรางวัล พรอมโลและเกียรติบัตร
เงินรางวัล พรอมโลและเกียรติบัตร

โลมอบใหกับสถานศึกษา สวนเกียรติบัตรมอบใหกับผูไดรับรางวัลทุกคน

12. การรับรางวัล
รับรางวัลและนําเสนองานแบบโปสเตอร ในงาน GLOBE Thailand Awards 2021 ในวันที่ 10
กันยายน 2564
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ

นิยาม/คําจํากัดความ
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Research Report)
ใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021
การจัดทําโปสเตอร
การจัดทํา Clip VDO การนําเสนอ
เกณฑการตัดสินงานวิจัย
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ภาคผนวก ก
นิยาม/คําจํากัดความ
ความหมายของคําสําคัญ
นิยาม
ความหมาย
นวัตกรรม
แนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีมากอน หรือเปนการพัฒนา
ดั ด แปลงมาจากของเดิ ม ที่ มี อ ยู แ ล ว ให ทั น สมั ย และใช ไ ด ผ ลดี ยิ่ ง ขึ้ น มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู ง กว า เดิ ม ในที่ นี้ ห มายถึ ง สิ่ ง ประดิ ษ ฐ /
แบบจําลอง/ตนแบบ หรือการแสดงผลพิสูจนแนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ํา
โดยเป น การนํ าแนวคิด ใหม หรือใชป ระโยชน จ ากสิ่งเดิมที่ มีอยูแลว มาใชใน
รูป แบบใหม เพื่ อใหเกิดประโยชนเพิ่ มขึ้น หรือเปน การผสมผสานภูมิปญ ญา
ทองถิ่นรวมกับเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ/ตนแบบ วัตถุที่เปนชิ้นเปนอันที่สรางขึ้น ซึ่งอาจเปนประเภท วัสดุ/อุปกรณ/ชิ้นงาน ใน
ที่นี้ หมายถึง ชิ้นงานขนาดตามจริง ชิ้นงานที่มีการยอสวนจากขนาดจริง หรือ
เปนโครงสรางของชิ้นงานจริง เปนตน
แบบจําลอง
รูปแบบ /วิธีการ/ กระบวนการที่สรางหรือพัฒ นาขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎีที่ได
ศึกษามา เพื่อพิสูจนแนวคิด ถายทอดความสัมพันธขององคประกอบ โดยใชสื่อ
ที่ทําใหเขาใจไดงายและกระชับถูกตอง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
ปรากฏการณจริงได
รายงานวิจัยฉบับ
การเสนอผลงานที่ ได ศึ ก ษาค น คว ามาแล ว และได พ บเป น ข อ เท็ จ จริ ง หรื อ
สมบูรณ (Research ความรูใหม อันเกิดจากการทดลอง เก็บรวบรวบขอมูล วิเคราะห และอธิบาย
Report)
ผล ควรเขียนบรรยายตามขอเท็จจริง หรือความรูตามที่ไดศึกษา มีลักษณะเปน
วิทยาศาสตร (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)
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ภาคผนวก ข
ใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021
ชื่อนวัตกรรม ……………....................................................………………………………………...............................
โรงเรียน.....................................................................................จังหวัด……………....……….............................
Website โรงเรียน ...................................................... E-mail โรงเรียน....................................……............
นักเรียนที่ทําโครงการ (กรุณาเขียนตัวบรรจงและใสคํานําหนานามใหถูกตอง เพื่อใชในการจัดทําเกียรติบัตร)
1. ชื่อ-สกุล (ไทย)............................................................................................
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)............................................................................................
ระดับชั้น...................................... วันเดือนปเกิด ……………………………… เชน 01012500 (DDMMYYYY)
เบอรโทรศัพท........................................................E-mail.............................................................................
2. ชื่อ-สกุล (ไทย)............................................................................................
ชื่อ-สกุล (อังกฤษ)............................................................................................
ระดับชั้น...................................... วันเดือนปเกิด ……………………………… เชน 01012500 (DDMMYYYY)
เบอรโทรศัพท........................................................E-mail.............................................................................
ครูที่ปรึกษา
ชื่อ-สกุล............................................................................................ ระดับชัน้ ......................................
เบอรโทรศัพท........................................................E-mail.............................................................................
ขอรับรองวาโครงการที่สงเขาประกวดเปนนวัตกรรมใหม ไมลอกเลียนแบบของผูอื่น และไมเคยไดรับ
รางวัลใดจากประกวดในเวทีระดับชาติ
ลงชื่อ............................................................ ผูรับรอง
(..............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน
หมายเหตุ

1. โครงการที่สงเขาประกวดตองไมเปนผลงานที่เคยไดรับรางวัลจากการประกวดในเวทีระดับชาติในเวทีใดๆ
2. รายชื่อนักเรียนที่ทําโครงการ ทีมละ 2 คน / ครูที่ปรึกษา 1 ทาน/ทีม
3. สามารถสงใบสมัครไดทางออนไลน หรือ E-mail: globethailand2020@gmail.com หรือทาง
ไปรษณียมาที่ ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE) สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
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ภาคผนวก ค
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ (Research Report)
(สามารถ download รูปแบบการเขียนไดที่ http://globethailand.ipst.ac.th/)
สวนที่ 1 หนาปกรายงาน
1. ชื่องานวิจัย ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ก. เขียนเปนประโยคบอกเลา โดยปรับมาจากคําถามวิจัย
ข. เขียนใหไดความหมายรัดกุม และสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และวิธีการที่ใชในการ
วิจัย
ค. เขียนชื่อภาษาไทยไวกอน แลวเขียนชื่อภาษาอังกฤษอีกบรรทัด
2. คณะผูวิจัย
เขียนชื่อ (มีคํานําหนา) นามสกุล ระดับชั้นเรียนของผูวิจัยแตละคนไวในบรรทัดเดียวกัน เรียงลําดับ
แตละคนไวแตละบรรทัด มีตัวเลขกํากับหนาชื่อเปนขอ ๆ
3. ชื่อครูที่ปรึกษา
เขียนชื่อ (มีคํานําหนา) นามสกุล
4. ชื่อโรงเรียน
เขียนชื่อโรงเรียน อําเภอ และจังหวัด
5. นักวิทยาศาสตร/นักวิชาการ/ที่ปรึกษางานวิจัย
เขียนชื่อ (มีคํานําหนา) นามสกุล พรอมระบุชื่อหนวยงานตนสังกัด
6. เดือนและปที่สงงานวิจัย
เขียนเดือนและปที่สงงานวิจัย เชน มีนาคม 2556
สวนที่ 2 บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่องานวิจัย
คณะผูวิจัย
1.
2.
3.
ชื่อครูที่ปรึกษา
ชื่อนักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา
โรงเรียน/จังหวัด
ที่มาและความสําคัญของปญหาอยางสังเขป และตามดวยวัตถุประสงคงานวิจัย ขอบเขตงานวิจัย
และวิธีดําเนินการวิจัย
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ผลการวิจัยโดยสรุป............................................................................................................
....................................................................................................................................................
คําสําคัญ: ประกอบดวย คําสําคัญๆที่เขียนบอกไว เพื่อใหผูอานสะดวก ในการทําความเขาใจและสืบคน
ขอมูล ปกติจะมีประมาณ 3-4 คําเรียงตามลําดับตัวอักษร และเขียนไวดานลางของบทคัดยอ
Abstract
Title
Researchers

1.
2.
3.

Advisor
Scientist Advisor
School/Province
the background and significance of the problem, the purpose of research
and research methods
the results are summarized..............................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Key word :
สวนที่ 3 กิตติกรรมประกาศ
เขียนเพื่อขอบคุณบุคคล หนวยงานที่ใหความชวยเหลือในการทําวิจัย
สวนที่ 4 สารบัญ
เปนสวนที่แสดงรายชื่อเรื่อง หรือหัวขอสําคัญๆ ของรายงาน ประกอบดวย สารบัญเนื้อหา สารบัญ
ตาราง และสารบัญแผนภูมิและภาพประกอบ
สวนที่ 5 บทนํา ประกอบดวย
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา
เขียนเปนความเรียงใหไดความหมายรัดกุม บอกถึงเปาหมายของงานวิจัยที่ชัดเจนและปญหาที่
เกี่ยวกับการอนุรักษน้ําและสิ่งแวดลอมทางน้ํา ความสําคัญที่ และประโยชนที่ไดรับ
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2. คําถามวิจัย
เขียนเปนประโยคคําถามที่มีความคิดสรางสรรค ชี้ใหเห็นถึงปญหา และวิธีการในการนํามาแกไข
ปญหาทางดานน้ํา
3. สมมติฐานงานวิจัย
เขียนเปนประโยคบอกเลาอธิบายถึงคําตอบที่คาดการณไวลวงหนา หรือผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นและเชื่อ
วานาจะถูกตองกอนทําการวิจัย ซึ่งตองสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
4. วัตถุประสงคงานวิจัย
เขียนระบุสิ่งที่ตองการศึกษาเปนขอ ๆ โดยสอดคลองกับคําถามวิจัยและสมมติฐานที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
5. ผลที่ไดรับจากการวิจัย
เขียนเปนขอ ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และสะทอนใหเห็นถึงการนําผลงานที่ไดไป
ประยุกตใชเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรน้ําในระดับที่กวางและลึก
6. ขอบเขตงานวิจัย
มีการประบุถึงขอจํากัดในการดําเนินงาน ดังนี้
6.1 พื้นที่ศึกษา (ภาพรวมของพื้นที่ศึกษา และภาพประกอบ)
6.2 ปจจัยเกี่ยวของที่ตองการศึกษาตรวจวัด
6.3 ชวงเวลาที่ทํางานวิจัย
สวนที่ 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เขียนบรรยายถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่ไดสืบคนมา โดยตองระบุถึงผูที่อางถึงและที่มาของ
ขอมูลที่นาเชื่อถือดวย ซึ่งความรูที่นํามาอางอิงตองเกี่ยวของและจําเปนสําหรับงานวิจัยนี้เทานั้น
สวนที่ 7 การดําเนินงานวิจัย
7.1 กําหนดจุดศึกษา เขียนระบุจุดที่ทําการศึกษาจริงๆ ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ศึกษา
7.2 วัสดุและอุปกรณ (ระบุชนิด/รุนของเครื่องมือที่ใช) เขียนวัสดุและอุปกรณที่ใชในการทํางานวิจัย
ถาเปนอุปกรณที่มีความจําเพาะเจาะจง ควรระบุถึงรุน และยี่หอของอุปกรณนั้นๆ ดวย และเขียนเปน
ลําดับขั้นตอนโดยเรียงลําดับใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยและวิธีการที่ใชวิจัย
7.3 วิธีดําเนินการวิจัย
7.3.1 ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
เขียนเรียบเรียงถึงแนวคิดหรือวิธีการในการศึกษาคนควาที่สรงสรรค เพื่อตอบคําถามวิจัยทุก
ขั้นตอนอยางละเอียด และเปนลําดับ ควรระบุวานักเรียนไดใชขอมูลและหลักวิธีดําเนินการวิจัยดังกลาว
ในการตอบคําถามวิจัยนัน้ อยางไร นักเรียนตองใชขั้นตอนที่ไดวางแผนไวในเคาโครงงานวิจัยมาเปน
แนวทางในการเขียน หากมีการประดิษฐหรือพัฒนาอุปกรณใหมใหแสดงเปนแบบพิมพเขียวแสดงแผนผัง
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การพัฒนา
7.3.2 การวิเคราะหขอมูล
ควรเขียนบรรยายวิธีการวิเคราะหขอมูล แสดงสถิติที่ใชในการวิเคราะหที่สรางสรรค พรอมทั้ง
อธิบายเหตุผลที่ใชสถิติดังกลาว ถานักเรียนใชสมการคณิตศาสตรในการวิเคราะหใหระบุดวย ตลอดจนมี
การอภิปรายความไมแนนอน และขอผิดพลาดของขอมูลที่อาจเกิดขึ้นไดตามความเหมาะสม
สวนที่ 8 ผลการวิจัย
เปนสวนของการนําเสนอผลการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการทําวิจัย ซึ่งอาจ
ออกมาในรูปของขอความ คาตัวเลขตางๆ ตาราง แผนภาพหรือแผนภูมิก็ไดตามความเหมาะสม โดยตอง
มีการอธิบายความหมายของผลการวิเคราะหที่นําเสนออยางถูกตองและชัดเจน
สวนที่ 9 สรุปและอภิปรายผล
9.1 การสรุปผล ควรเขียนเฉพาะขอมูลที่สําคัญและโดดเดน หรืออาจนําเสนอเฉพาะคาเฉลี่ยของ
ขอมูลที่หามาได และควรเขียนสรุปเปนขอๆ ใหกระชับและชัดเจน เพื่อตอบคําถามวิจัยใหตรงตาม
วัตถุประสงคที่วางไว และมีการอางอิงจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
9.2 การอภิปรายผล เปนการใหเหตุผลวาทําไมผลการวิจัยจึงเปนเชนนั้น โดยในการอภิปรายตองมี
การใชหลักทฤษฎีและหลักฐานตางๆมาอางอิงประกอบการอภิปราย
9.3 ขอเสนอแนะ การเสนอแนะควรมีความสัมพันธกับผลการวิจัยที่ได สามารถนําไปใชไดจริงในทาง
ปฏิบัติและสมเหตุสมผล รวมทั้งเสนอแนวคิดเปนสื่อกลางเพื่อใหหนวยงานตางๆ ไดตระหนักถึงปญหา
และผลกระทบที่เกิดจากปญหานั้น
สวนที่ 10 เอกสารอางอิง
เขียนเฉพาะที่กลาวถึงในเคาโครงงานวิจัยเทานั้น โดยเขียนเรียงลําดับตามตัวอักษร ก-ฮ และ
ภาษาอังกฤษเขียนอางอิงภายหลังและเรียงลําดับ A – Z
สวนที่ 11 ภาคผนวก
- เปนสวนที่ใหรายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทําใหรายงานวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น เชน รูปภาพ แผน
ที่ ขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูล ใบบันทึกขอมูล เปนตน
- สรุปคําแนะนํา/ความคิดเห็น ที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ/ครูที่ปรึกษา
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ภาคผนวก ง
การจัดทําโปสเตอร
จัดทําโปสเตอรในรูปแบบ PowerPoint ตามรูปแบบดังภาพที่แสดง และสามารถดาวโหลดรูปแบบ Poster
Template ไดที่
http://globethailand.ipst.ac.th/images/source/TJWP2021/TJWP2021%20Poster%20template.pptx

หมายเหตุ โปสเตอร ใสโลโก สสวท. โลโกโรงเรียน ไวดานบน และโลโกผูสนับสนุน (ถามี) ไวดานลาง
Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021
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ภาคผนวก จ
การจัดทํา Clip VDO การนําเสนอ
1. Clip VDO การนําเสนอ ที่เห็นผูนําเสนอ และ poster ความยาวไมเกิน 3 นาที โดยใช file นามสกุล mp4

2. Clip VDO แสดงการทํางานของสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรม ความยาวไมเกิน 1 นาที โดยใช file
นามสกุล mp4

หมายเหตุ Clip VDO ใสโลโก สสวท. โลโกโรงเรียน และโลโกผูสนับสนุน (ถามี)
Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2021
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ภาคผนวก ฉ
เกณฑการตัดสินงานวิจัย
รอบคัดเลือก
1) ความเกี่ยวโยง (Relevance)
2) ความสามารถในการสรางสรรคงาน (Creative ability)
3) วิธีการทํางานโครงการศึกษา/วิจัย (Methodology)
4) ความรูในหัวของานโครงการ หรืองานวิจัยนั้นๆ (Subject knowledge)
5) ความสามารถในการนําไปใชประโยชนไดจริง (Practical skills)
6) การจัดทํารายงานวิจัย (Report)

100 คะแนน
20 คะแนน
25 คะแนน
15 คะแนน
10 คะแนน
20 คะแนน
10 คะแนน

รอบตัดสิน

100 คะแนน

ลําดับ
1.

รายการ
ความเกี่ยวโยง (Relevance)
โครงการศึกษา/วิจัย ที่จัดทําจะตองเปนนวัตกรรมที่เชื่อมโยงไปสูการ
อนุรักษน้ํา โดยนําความรูทางวิทยาศาสตรเชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมและ
สังคม
1.1 เปนโครงการศึกษา/วิจัยที่มีเปาหมายทีช่ ดั เจนในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การอนุรักษน้ํา (อาจเปนน้ําดีหรือน้ําเสีย) และสิ่งแวดลอมทางน้ํา
1.2 เปนโครงการศึกษา/วิจัย ที่ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในเชิง
นวัตกรรม (Scientific Though an Innovation) ในการทํางานวิจัยได
อยางถูกตอง เพื่อใหไดผลลัพธที่สามารถนําไปประยุกต ใชงานไดจริง
1.3 เปนโครงการศึกษา/วิจัย ที่สามารถนําสิ่งประดิษฐหรือผลงานวิจัยใน
รูปอื่นๆ อาทิเชน แบบจําลอง ไปพัฒนา ปรับปรุง และบรรเทา
- ปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องของน้ํา
- คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครัวเรือน ชุมชน และสังคม
1.4 เปนโครงการศึกษา/วิจัย ที่นําเสนอนวัตกรรมใหมๆ ที่นํามาแกไข
ปญหาตามเปาหมายโครงการในขอ 1.1 ได
1.5 เปนโครงการศึกษา/วิจัย ที่สรางความตระหนักในเรื่องของการ
อนุรักษน้ําไดอยางแทจริง
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คะแนน
20

18

ลําดับ

2.

3.

รายการ
1.6 เปนโครงการศึกษา/วิจัย ที่ผนวกเอาประเด็นเรื่องปญหาดาน
สิ่งแวดลอม และปญหาของชุมชนและสังคม เขามาเกี่ยวของดวย
ความสามารถในการสรางสรรคงาน (Creative ability)
โดยโครงการศึกษา/วิจัยจะตอง
2.1 แสดง/ชี้ใหเห็นถึงปญหาเรื่องน้ํา ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ชุมชน
และสังคมอยางชัดเจน ในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือระดับโลก
2.2 แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่นํามาแกไขปญหาตามที่ระบุไวในขอ 2.1 ได
อยางชัดเจน
2.3 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลขอมูล
ไดอยางถูกตองชัดเจน อธิบายภาพ ตาราง ไดอะแกรม หรือกราฟ
กะทัดรัดเขาใจไดงาย อธิบายรายละเอียดที่ สําคัญของงานวิจัย
ครบถวน กะทัดรัด
2.4 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการกําหนดขั้นตอน การวางแผนการ
ทดลอง การสืบคน มีความถูกตองเหมาะสมเปนไปไดจริง
2.5 แสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการเปนสื่อกลางเพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของไดตระหนักถึงปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปญหาที่ได
นําเสนอในงานโครงการ/วิจัยดังกลาว
วิธีการทํางานโครงการศึกษา/วิจัย (Methodology)
3.1 มีการกําหนดปญหาในการดําเนินงานโครงการศึกษา/วิจัยไดอยาง
ชัดเจน
3.2 มีการระบุถึงขอจํากัดในการดําเนินการโครงการศึกษา/วิจัยไดอยาง
ชัดเจน
3.3 มีการวางแผนการดําเนินงานโครงการศึกษา/วิจัย อยางเปนระบบ
และมีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน
3.4 มีขอมูลสนับสนุนในการหาขอสรุปการดําเนินงานโครงการศึกษา/วิจัย
อยางเพียงพอ
3.5 มีการแปรผลขอมูล ตีความ หรือการวิเคราะหขอมูล หรือการนํา
ขอมูลมาใชในการดําเนินงานโครงการศึกษา/วิจัยอยางถูกตอง
3.6 มีการตั้งคําถาม/ขอสังเกต หรือขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในการทํางาน
วิจัยครั้งนี้หรือไม
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คะแนน

25

15

19

ลําดับ
4.

5.

รายการ
ความรูในหัวของานโครงการ หรืองานวิจัยนั้นๆ (Subject
knowledge) นักเรียนมีความรู/ความเขาใจในการทบทวน วิเคราะห
และสังเคราะห ขอมูล/งานวิจัยที่นํามาอางอิงได
4.1 มีการระบุแหลงที่มาของขอมูล พื้นที่การทํางานในโครงการศึกษา/
วิจัย ไวอยางชัดเจน
4.2 ขอมูลหรือผลงานวิจัยที่นํามาอางอิง มีความนาเชื่อถือ
4.3 ขอมูลหรือผลงานวิจัยที่นํามาใชอางอิง ไดรับการแนะนําหรือไดรับ
คําปรึกษา จากผูเชี่ยวชาญ
4.4 ผูที่เปนเจาของขอมูลหรืองานวิจัยที่นํามาอางอิง เปนผูที่มีความรูใน
เรื่องที่เกี่ยวของกับเรื่องการอนุรักษน้ํา สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับเรื่องของ
น้ํา และยังมีผลงานการศึกษาในเรื่อง
4.5 ผูที่เปนเจาของขอมูลหรืองานวิจัยที่นํามาอางอิง มีผลงานวิจัยที่ตอบ
โจทยหรือแนวทางในการแกไขปญหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากแนวทางที่
นักเรียนกําลังดําเนินการอยู
ความสามารถในการนําไปใชประโยชนไดจริง (Practical skills)
5.1 นักเรียนมีความสามารถแสดงหรือนําเสนอผลการศึกษาวิจัยดวย
ตนเองได
5.2 นักเรียนไดปฏิบัติตามวิธีการวัดผล และขั้นตอนอื่นๆ ในงานวิจัย ได
อยางถูกตอง
5.3 โครงการศึกษา/วิจัยนี้ไดรับความชวยเหลือ หรือการสนับสนุนจาก
ครอบครัว อาจารย นักวิชาการ หรือจากแหลงอื่นๆ ไดเปนอยางดี
5.4 สิ่งประดิษฐ/แบบจําลอง/ทฤษฎี หรือแนวคิดใหม มีความไดเปรียบใน
การใชวัสดุ เครื่องมือ หรืออุปกรณที่มีอยูภายในโรงเรียน
5.5 ที่มาของวัสดุ อุปกรณ ที่นํามาจัดทําสิ่งประดิษฐ/แบบจําลอง/ทฤษฎี
หรือแนวคิดใหม ไดมาอยางไร หรือเปนสิ่งที่นักเรียนพัฒนาขึ้นมาเอง
5.6 เลือกใชเทคนิคทีดี วิธีการ วัสดุที่เหมาะสม มาประยุกตใชในการ
จัดทําสิ่งประดิษฐ/แบบจําลอง/ทฤษฎี หรือแนวคิดใหม ในโครงการ
ศึกษา/วิจัยนี้
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คะแนน
10

20

20

ลําดับ
6.

รายการ

การจัดทํารายงานวิจัย (Report)

คะแนน
10

6.1 นักเรียนสามารถนําเสนอผลงานวิจัยใหคณะกรรมการไดเขาใจชัดเจน
และมีขอมูลเพียงพอและไดสาระสําคัญ มีการนําเสนอทั้งในรูปแบบการ
อธิบาย การเขียน หรือวาดรูปอธิบาย ประกอบชัดเจน
6.2 การเรียบเรียงและการเขียนเนื้อหาในรายงานไดอยางเปนลําดับ มี
ขั้นตอน และเปนตามาตรฐานการเขียนรายงานวิจัยทั่วไป
6.3 เนื้อหาสาระในรายงาน มีความหลากหลายในการสื่อใหผูอานรายงาน
มีความเขาใจงาย โดยการใชภาษา การแสดงในรูปของกราฟ ตารางขอมูล
หรือรูปภาพ เปนตน
7.

การนําเสนอผลงาน (Presentation)

100

7.1 รูปแบบของ Poster หรือสื่อนําเสนอในรูปแบบอื่นๆ อาทิเชน การจัด
booth power point presentation เอกสารแผนพับ และอื่นๆ มีความ
นาสนใจ สะดุดตาผูชม
7.2 สื่อที่ใชนําเสนอมีความสัมพันธกับเนื้อหาที่ไดจัดทําไวในราย งานเปน
อยางดี
7.3 นําเสนอโดยใชภาษาไดเหมาะสม ชัดเจน และสามารถนําเสนอเนื้อหา
สาระสําคัญตามลําดับขั้นตอน เขาใจไดงาย
7.4 สามารถอธิบายงานวิจัยของตนใหผูอื่นเขาใจได โดยใชหลักการทาง
วิทยาศาสตรที่ถูกตอง
7.5 ตอบคําถามโดยใชหลักการทางวิทยาศาสตร อธิบายไดชัดเจน ตรง
ประเด็น และถูกตอง
7.6 มีการวางแผน แบงงานของสมาชิกในทีมอยางเหมาะสม และสมาชิก
ทุกคนเขาใจในทุกสวนของรายงานวิจัยที่ทํา
7.7 ความเกี่ยวโยงไปสูการอนุรักษน้ํา โดยนําความรูทางวิทยาศาสตร
เชื่อมโยงกับสิ่งแวดลอมและสังคม
7.8 ความสามารถในการสรางสรรคงาน
7.9 ความสามารถในการนําไปใชประโยชนไดจริง
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