คูมือการประกวด
GLOBE Student Research Competition 2021

โดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

1. หลักการและเหตุผล
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล อม
(GLOBE) จัดทําโครงการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนผลการศึกษาคนควาวิจัยของนักเรียน รวมกับครู นักวิทยาศาสตร และชุมชน ในการ
เรียนรูและเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่เปนองคประกอบของโลก (ดิน น้ํา บรรยากาศ และสิ่งปกคลุม
ดิน/สิ่งมีชีวิต) ในลักษณะของวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เกี่ยวกับปญหาและวิธีการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนอยางเปนระบบ โดยใชหลักวิธีดําเนินการของ GLOBE ในการเก็บขอมูล
และสงขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในโครงการ GLOBE ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อ
สงเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปสูการรูเทาทันสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม นําประสบการณที่ไดรับไปปรับใชเพื่อเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และ
นําไปสูการสรางความยั่งยืนในการรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน ในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก
ตอไป โดยในปนี้ สสวท. ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021
ในรู ป แบบออนไลน เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการแพร ร ะบาดของโรค COVID-19 ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
สถานการณในปจจุบัน

2. ลักษณะของผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่จะสงเขารวมการประกวด
ผลงานวิจัยที่สามารถสงเขารวมการประกวดควรมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
2.1 เปนผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่บูรณาการความรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ วิทยาศาสตร
โลกทั้งระบบ (Earth System Science) รวมกับเทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนนการนําความรูไปใชในการ
แกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ นวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวจะตองมีการใช
หลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการสงขอมูล (GLOBE Data
Entry) เขาเว็บไซตโครงการ GLOBE (www.globe.gov) หากไมมีการใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของ
โครงการ GLOBE จะไมไดรับการพิจารณา
2.2 เปนงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณแลว และไมเคยไดเขารวมนําเสนอหรือสงเขารวมการประกวดผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร ในการประชุมวิชาการประจําป ของ สสวท. หรือเคยไดรับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยในเวที
อื่น ๆ นอกเหนือจากเวทีของ สสวท. ทั้งนี้หากเปนงานวิจัยที่มีการต อยอดจากงานเดิมสามารถสงเข ารว ม
ประกวดได แตตองแสดงใหเห็นวางานดังกลาวมีความแตกตางจากงานเดิมอยางชัดเจน
หมายเหตุ
1) งานวิจัยนี้เปนผลงานรวมกันของผูวิจัยกับ สสวท. การจะเผยแพรตองไดรับการยินยอมจากทั้งสองฝาย
รวมกัน
2) สามารถศึกษาวิธีการตรวจวัดตามหลักวิธีดําเนินการของโครงการ GLOBE ไดที่ www.globe.gov
(Protocol e-Training ที่เว็บไซต https://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining)
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3. คุณสมบัติของผูเขารวมการประกวด
1) คณะผูวิจัยประกอบดวยนักเรียนจํานวน 2-3 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ถึง
มัธยมศึกษาปที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัย 1 - 2 คนตอ 1 งานวิจัย
2) โรงเรียนสามารถสงงานวิจัยเขารวมการคัดเลือกไดระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบงเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. การสงผลงานวิจัยเขารวมการประกวด
4.1 เอกสารและสิ่งที่ตองสงเขารวมการประกวด
รายละเอียดของสิ่งที่ตองสงเขารวมการประกวด เพื่อใชประกอบการสมัคร มีดังนี้
1) หนังสือนําสงจากโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
2) ใบสมัคร (หนา 8)
3) รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไมเกิน 11 หนา จํานวน 9 ชุด (ตามรูปแบบการเขียนรายงาน
วิจัย หนา 5 – 6) พรอมไฟลในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
4) วีดิทัศนนําเสนอผลงานวิจัย โดยใช Power Point ในการนําเสนอผลงาน มีความยาวไมเกิน
6 นาที
5) CD/DVD จํานวน 1 แผน ที่บันทึกไฟลที่เกี่ยวของทั้งหมด
6) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ความยาวไมเกิน 50 หนา จํานวน 1 ชุด (ตามรูปแบบการเขียน
รายงานวิจัย หนา 7) พรอมไฟลในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF **เฉพาะรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ พรอมไฟล โรงเรียนสามารถสงมาไดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564**
เอกสารพรอม CD/DVD ทั้งหมด สงมาที่
ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110
(การประกวด GLOBE Student Research Competition 2021)
4.2 กําหนดการสงผลงานวิจัย
โรงเรียนสามารถสงผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมายัง สสวท. ภายในวันที่ 1 มีนาคม
พ.ศ. 2564 หากเกินกําหนดจะไมไดรับการพิจารณาไมวากรณีใด
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5. การประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย
การประกาศผลการคั ดเลื อกผลงานวิ จัย ที่ผานรอบตัดสิน เพื่อเขารว มการประกวด GLOBE Student
Research Competition 2021 รอบตัดสิน โดยจะจัดสัมภาษณคณะผูวิจัย (เฉพาะนักเรียน) ระหวางวันที่ 26
– 28 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความ
ถูกตอง ครบถวนของรายงานวิจัย และวีดีทัศนการนําเสนอผลงานวิจัย โดย สสวท. จะประกาศผลโรงเรียนที่
ผ า นการคั ด เลื อกเพื่ อเข า ร ว มการสั มภาษณ ในรอบตัดสิน ในวัน ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 และประกาศผล
ผลงานวิ จั ยที่ได รั บรางวั ล ในวั นที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทางเว็ บไซต http://globethailand.ipst.ac.th/ และ
Facebook: globe thailand
ผูสมัคร (คณะผูวิจัย) จะตองเขารวมสัมภาษณ เพื่อตอบคําถามจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด
GLOBE Student Research Competition 2021 ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงชื่ อ ผู ส มั ค ร
(คณะผู วิจั ย) หรื อ ตั ด สิ ทธิ์ การรั บรางวั ลของผูส มัค ร ในกรณีที่ไ มสามารถเขา รวมการสัมภาษณ ต าม
กําหนดเวลา

6. รางวัล
เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัลรวมเปนจํานวนกวา 200,000 บาท พรอมโลและเกียรติบัตร
สํ าหรั บ โรงเรี ย นที่ ได รั บ รางวั ล และเกี ย รติบัตรสําหรับ คณะผูวิจัย ที่ผานการคัดเลือกเขารว มการประกวด
GLOBE Student Research Competition 2021 รอบตัดสิน โดยแยกพิจ ารณาผลงานวิจัย แบงเปน ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย

7. เกณฑการตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เกณฑการตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 สวนหลัก ดังนี้
7.1 เกณฑการตัดสินรายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในรอบคัดเลือก ประกอบดวยหัวขอหลัก 10 ขอ
ดังนี้
1) คุณภาพของคําถามวิจัย
2) คุณภาพของการระบุที่มาและความสําคัญของปญหา (คําถามวิจัย)
3) คุณภาพของการระบุขอบเขตของการวิจัย
4) คุณภาพของการวางแผนการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย
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5) คุ ณภาพของการจั ด กระทํ า กั บ ข อ มูล (Organizing Data) ที่เอื้อตอการแปลผล และอภิป ราย
ผลการวิจัย (Interpretation and Discussion)
6) คุณภาพของการวิเคราะห อธิบาย อภิปรายผล และสรุปผล
7) คุณภาพในการสืบคนขอมูล และการอางอิงเอกสาร
8) คุณภาพในการเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานวิจัย
9) มีการใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE อยางชัดเจน
10) ความคิดสรางสรรคในการทํางานวิจัย/มีแนวทางในการนําไปประยุกตใชไดจริง
7.2 เกณฑการตัดสินวีดิทัศนการนําเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหัวขอหลัก 3
ขอ ดังนี้
1) เนื้อหามีความถูกตอง ครอบคลุม และเปนลําดับ (10 คะแนน)
2) สื่อที่ใชในการนําเสนอมีความนาสนใจ ถูกตอง การใชรูปภาพและกราฟมีความเหมาะสม และ
ถูกตองทางวิชาการ (10 คะแนน)
3) การนําเสนอมีความนาสนใจ การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน บุคลิกภาพของผูนําเสนอ (10 คะแนน)

***การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนขอยุติ***
o ผูสมัคร (คณะผูวิจัย) จะตองเขารวมการสัมภาษณ เพื่อตอบคําถามจากคณะกรรมการตัดสินฯ
ในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2564 ในรูปแบบออนไลน ผานโปรแกรม Zoom
o สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลในกรณีที่ผูสมัคร (คณะผูวิจัย)
ไมสามารถเขารวมการสัมภาษณในวันดังกลาวได
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8. รูปแบบรายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
1) รายงานวิ จั ย ทั้ ง แบบสรุ ป และฉบั บ เต็ ม ให พิ ม พ ด ว ยตั ว อั ก ษร TH Sarabun New ขนาด 16 point
กําหนดขนาด กระดาษเปน A4 โดยตั้งกั้นหนากระดาษดานซาย 3.17 เซนติเมตร ดานขวา 2.54 เซนติเมตร
ขอบบน 2.54 เซนติเมตร และขอบลาง 2 เซนติเมตร
2) รายงานวิ จั ย แบบสรุ ป ประกอบด ว ยหั ว ข อ ในส ว นต า งๆ ทั้ ง หมด 9 ส ว น โดยเขี ย นเป น ความเรี ย งมี
ความยาวของเนื้อหารายงานวิจัยฯ ในสวนที่ 1 - 9 รวมจํานวนหนาทั้งหมดไมเกิน 11 หนา และไมตองมี
หนาปกรายงาน รายละเอียดในแตละสวนประกอบดวย
สวนที่ 1 บทคัดยองานวิจัย ประกอบดวย
- ชื่อหัวของานวิจัย
- คณะผูวิจัย
- ระดับชั้น
- นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา (ถามี)
- บทคัดยอ
- คําสําคัญ (Key Word)
สวนที่ 2 บทนํา
สวนที่ 3 คําถามวิจัย
สวนที่ 4 สมมติฐานงานวิจัย
สวนที่ 5 วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
สวนที่ 6 ผลการวิจัย
สวนที่ 7 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สวนที่ 8 กิตติกรรมประกาศ
สวนที่ 9 เอกสารอางอิง
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รายละเอียดการเขียนรายงานวิจัยแบบสรุป (จํานวนหนาไมเกิน 11 หนา)
ชื่องานวิจัย :
คณะผูวิจัย : ชื่อนักเรียนที่ทําวิจัย (เขียนเรียงตอกันไปจนครบ)
ระดับชั้น :
อาจารยที่ปรึกษา :
โรงเรียน : ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา : (ถามี)
บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา)
เขียนในลักษณะการบรรยายระบุที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีดาํ เนินการ
วิจัยและผลการวิจัยโดยยอ
คําสําคัญ : (3 – 6 คํา)
บทนํา
(ยอหนาที่ 1) ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยที่เกีย่ วของกับหัวขอวิจัย ที่มาและความสําคัญของปญหา
คําถามวิจัย และสมมติฐานการวิจัยอยางแทจริงโดยยอ
(ยอหนาที่ 2) วัตถุประสงคของการวิจัย
คําถามวิจัย
ระบุคําถามวิจัยอยางชัดเจน เปนขอๆ
สมมติฐานงานวิจัย
ระบุสมมติฐานงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอๆ
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
- ระบุวิธีการในการกําหนดจุดศึกษา
- ระบุวิธีดําเนินการตรวจวัด ปจจัยแตละปจจัยที่ตองการศึกษาโดยระบุหลักวิธีดําเนินการที่เปนมาตรฐาน และอุปกรณ
มาตรฐานที่ใชตรวจวัดทีละปจจัย (โดยอางอิงที่มาของมาตรฐาน) อยางชัดเจน โดยสรุป
- ระบุวิธีการที่ใชในการวิเคราะหผลความสัมพันธของขอมูล ทุกความสัมพันธ
ผลการวิจัย
แสดงผลการวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง และกราฟ ฯลฯ โดยระบุเลขที่ ชื่อ และคําอธิบายประกอบใหชัดเจน ไมตองใส
ขอมูลดิบในรายงานวิจัยแบบสรุป
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เปนการอภิปรายผลการวิจัยโดยสรุปวาเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยหรือไม อยางไร ถาจะนําผลการวิจัยไปใชในที่อื่นให
กวางขวางออกไป จะมีความเปนไปไดเพียงใด จะตองมีการปรับปรุงอะไรบาง มีขอเสนอแนะสิ่งที่ควรจะเพิ่มเติมในการวิจยั ให
ถูกตองและสมบูรณขึ้น ตลอดจนการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้
กิตติกรรมประกาศ
การประกาศกิตติคณ
ุ ของผูทใี่ หความชวยเหลือในการทําวิจัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทตางๆ ที่
ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจยั
เอกสารอางอิง
แสดงรายการหนังสือ บทความวารสาร เว็บไซต และการสื่อสารอื่นๆ ที่ใชในการศึกษาวิจัย หรือที่ใชอางอิงในการทําวิจัย
เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยใชตัวอยางรูปแบบการอางอิงเอกสารที่เปนมาตรฐานสากล เปนหลัก
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3) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ความยาวไมเกิน 50 หนารวมปก รายละเอียดในการเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 ปกรายงานวิจัย ประกอบดวย ชื่องานวิจัย คณะผูวิจัย ระดับชั้น อาจารยที่ปรึกษา
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา (ถามี) เดือนและปที่ทํางานวิจัย
สวนที่ 2 บทคัดยองานวิจยั ประกอบดวย ชื่องานวิจัย คณะผูวิจัย ระดับชั้น
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา บทคัดยอ และคําสําคัญ (Key Word)
สวนที่ 3 กิตติกรรมประกาศ
สวนที่ 4 สารบัญ
สวนที่ 5 บทนํา ประกอบดวย ที่มาและความสําคัญของปญหา คําถามวิจัย สมมติฐานงานวิจัย
วัตถุประสงคงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการวิจัย และขอบเขตการวิจัย
สวนที่ 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 7 การดําเนินงานวิจัย ประกอบดวย จุดศึกษา วัสดุและอุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย
สวนที่ 8 ผลการวิจัย
สวนที่ 9 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สวนที่ 10 เอกสารอางอิง
สวนที่ 11 ภาคผนวก
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ใบสมัครเขารวมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2021
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

โปรดเขียนตัวบรรจง และกรอกขอมูลตางๆ ใหสมบูรณ (เพื่อสะดวกในการติดตอกลับ)
1 ชื่องานวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………………..
……………..…...……………………………………………………………………………….………………………………………………………..

2 ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนที่นําเสนอผลงานวิจัยฯ (จํานวน 2 - 3 คน)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล

ระดับชั้น

1
2
3 (ถามี)
3 ชื่อ-นามสกุล ของอาจารยที่ปรึกษา (จํานวน 1-2 คน)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล

มือถือ

Email

1
2 (ถามี)
4 ขอมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน ................................……….……………………………………………………………………………………………
ที่อยูของโรงเรียน .......................................................................…………………………………………………………
โทรศัพท* ………...……………………………..…………………โทรสาร*………………….……….….………….……………….
ประเภทโรงเรียน ( ) โรงเรียนประถมศึกษา ( ) โรงเรียนขยายโอกาส ( ) โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวนนักเรียนตอโรงเรียน ( ) ต่ํากวา 500 คน ( ) 500–1,500 คน ( ) 1,500–3,000 คน ( ) สูงกวา 3,000 คน
ไดรับขอมูลการประกวด GLOBE SRC2021 จาก ( ) เว็บไซตโครงการ GLOBE ( ) หนังสือประชาสัมพันธ
( ) Facebook ( ) ขาวประชาสัมพันธ จากหนังสือพิมพ หรือแหลงอื่น ๆ ( ) อื่น ๆ ..............................
โปรดกรอกรายละเอียดการสมัตรทาง https://forms.gle/Y387k1UY9CVbicxWA และสงใบสมัครกลับมายัง
ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE) สสวท. ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 หากทานมีขอสงสัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หมายเลข 0-2392-4021 ตอ 1124 (ยุพาพร), 1128 (ศิริพร) หรือ e-mail :
globeproject@ipst.ac.th
ลงชื่อ ……………………………………………….…………………….
(…………………………………………….………………………)
ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
QR Code ใบสมัคร GLOBE SRC2021

โรงเรียน …………………………………………………………
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การประกวด GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2021
กําหนดสงผลงานวิจัย
ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564

ประกาศผลการคัดเลือก (รอบคัดเลือก)
ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2564

สงรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ พรอมไฟล
และไฟลโปสเตอรนําเสนอผลงานวิจัย
ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564

สัมภาษณนักเรียนในการประกวด
“GLOBE Student Research Competition 2021”
วันที่ 26-28 เมษายน 2564

ประกาศผล ผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล
ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นักเรียนที่ไดรับรางวัล
เขารวมรับรางวัลในงาน GLOBE Thailand Award 2021
วันที่ 10 กันยายน 2564 โดยสถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง
เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย
ในโครงการ GLOBE Student Exchange Program
รวมกับประเทศในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ในรูปแบบออนไลน
Contact us:
http://globethailand.ipst.ac.th/
globethailand2020@gmail.com, globeproject@ipst.ac.th
02 392 4021 ตอ 1124, 1128
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