ขอมูลรายละเอียดการสงผลงาน โครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว ครั้งที่ 20
(The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)

ขอกําหนดหลัก
ขอหาม
เพื่อเปนการสรางความตระหนักใหเกิดเยาวชนไดเขาใจถึงความปลอดภัยในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร
และเปนการคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผูพัฒนาโครงงาน YSC 2018 จึงขอประกาศขอหามสําหรับโครงการที่
ลักษณะดังตอไปนี้ ไมสามารถเขารวมการแขงขัน ได ดังนี้
• หามงานที่เกี่ยวของกับเชื้อกอโรคที่ตองใช biosafety level BSL-3 หรือ BSL-4 โดยใชหลักการ biosafety
level ตามแบบมาตรฐานนานาชาติ
• หามงานที่กอใหเกิดเชื้อตานยาเพิ่มขึ้น (เชนเพิ่มการตานยาจาก 1 ตัวยาเปน 2 ตัวยา)
• หามงานที่กอใหเกิดแอลกอฮอลเพื่อการกิน หรือ ยาเสพติดรายแรง
• หามงานที่เกี่ยวของกับสารชีวภาพที่สามารถใชทําเปนอาวุธได (biological agents)
• หามการทดลองที่กอใหเกิดความเครียดหรือความเจ็บปวดกับคน
• หามงานที่ผิดกฏหมาย
• หามโครงงานที่มีการฆาสัตวโดยตรง โดยเฉพาะสัตวมีกระดูกสันหลัง
• หามโครงการที่ทดลองกับสัตวเลี้ยงลูกดวยนม หรืออาจทําไดหากไดรับการยินยอมจาก YSC Fair Director
เปนลายลักษณอักษร
• ห ามโครงงานที่ ใชเลื อดมนุ ษ ย ป ระกอบการทดลอง หรืออาจทํ าได ห ากได รับ การยินยอมจาก YSC Fair
Director เปนลายลักษณอักษร
• หามงานที่เกี่ยวของกับระเบิดและดินปน (explosive materials) อาจทําไดถาไดรับการยินยอมจาก YSC
Fair Director เปนลายลักษณอักษร และอยูภายใตกฏหมาย
• งานทีใ่ ชสารกัมมันตรังสี หรืออาจทําไดถาไดรับการยินยอมจาก YSC Fair Director เปนลายลักษณอักษร
และอยูภายใตกฏหมาย
ขอควรปฏิบัติ
สําหรับผูพัฒนาที่พัฒนาโครงงานตอเนื่อง คือ โครงงานที่มีการพัฒนาตอยอดจากผลงานเดิมที่ตนเองเคยทํา หรือ
โครงงานที่มีการพัฒนาตอยอดจากโครงงานของรุนพี่ เพื่อน หรือบุคคลอื่น ใหผูพัฒนาแจงขอมูลแกโครงการ YSC
และคณะกรรมการตัดสินผลงาน ทราบดวย หากโครงการตรวจสอบพบภายหลังจะถูกตัดสิทธิการแขงขัน โดยการให
ขอมูลนั้น ผูพัฒนาสามารถดําเนินการไดในขั้นตอนการลงทะเบียน ในระบบ SIMS
โครงงานที่ถูกตัดสิทธิการเขารวมการประกวด
1. โครงงานที่ไมปฏิบัติตามขอหาม และขอควรปฏิบัติตามที่ระบุไว
2. โครงงานที่ไม Upload ไฟลขอเสนอโครงงาน และไฟลรายงานฉบับสมบูรณ ผานระบบ SIMS ภายในเวลาที่
กําหนดเทานั้น
3. โครงงานที่ Upload ไฟลขอเสนอโครงงาน และไฟลรายงานฉบับสมบูรณไมเรียบรอย ตัวอยางเชน สงแตไฟล
หนาปก สงผลงใหคณะกรรมการตรวจประเมินไมได
หมายเหตุ: ผูเขาแขงขันตองทําการ Upload ไฟลดวยตัวทานเอง ศูนยประสานงานการจัดประกวด ไมมีหนาที่ใน
การ Upload รายงานฉบับสมบูรณใหทาน
สาขาที่จัดประกวดใน YSC 2018
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)
2. สาขาคณิตศาสตร (Mathematical Sciences)
3. สาขาเคมี (Chemistry)
4. สาขาชีววิทยา (Biology)
5. สาขาฟสิกส พลังงาน และดาราศาสตร (Physics, Energy and Astronomy)
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6. สาขาวัสดุศาสตร (Material Science)
7. สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Science)
8. สาขาวิศวกรรมศาสตร (Engineering)
คุณสมบัติผูเขาประกวดและเงื่อนไขในการสงขอเสนอโครงงาน
• นักเรีย นมัธยมศึ กษาปที่ 2 - 6 หรือเทีย บเท า (อาชีวศึ กษา) ที่ กําลั งศึกษาอยูในประเทศไทย ทั้ งจาก
โรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไมจํากัดสัญชาติ และอายุไมเกิน 20 ป
เงื่อนไขในการสงขอเสนอโครงงาน
• เปนโครงงานโดยมีสมาชิกจํานวน 1-3 คน โดยนักเรียนแตละคนสามารถสงโครงงานเขารวมประกวดได
เพียง 1 โครงงาน
• นักเรียนที่สงโครงงานเขารวมโครงการ YSC แลว จะไมมีสิทธิ์สงผลงาน เขารวมโครงการ "การแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (NSC)" ในปเดียวกัน
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผูรับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ตองสงผลงาน
เงื่อนไขและเวลาที่กําหนด
• โครงงานที่ไดรับทุนตองจัดทําขอตกลงการรับทุนใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม หากพนกําหนดทาง
โครงการ YSC ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนทุน
• ทรัพยสินทางปญ ญาของผลงานที่เกิดขึ้นเปนของนักเรียนผูพัฒ นาโครงงาน ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนํ า
ผลงานไปเผยแพรตอสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ หรือ
แนะนําผลงานได
• ในการเผยแพรป ระชาสัมพั นธข อมู ลข าวสารเกี่ย วกั บการพั ฒ นาโครงงาน นั กเรีย นผู พัฒ นาโครงงาน
จะตองระบุขอความหรือแจงใหสาธารณชนทราบวา ไดรับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
• หากผูรับทุนไมสามารถพัฒนาผลงานไดตามที่เสนอ จะตองมีหนังสือเปนลายลักษณอักษรเพื่อขอยกเลิก
และสงคืนเงินทุนใหแกเนคเทค
• นักเรีย นผู พัฒ นาโครงงานตองติด ตามขอมูล ขาวสารที่ เนคเทค หรือ ศูนยป ระสานงาน ประกาศเป น
ระยะๆ ผานทางเว็บไซต อีเมล หรือ จดหมาย
• หากมีการเปลี่ย นแปลงขอมูลจากขอเสนอโครงงานที่ สงมาแลว นักเรียนผูพัฒ นาโครงงานจะต องแจ ง
ปรับปรุงขอมูลของตนเองเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง โดยแจงแกศูนยประสานงานและเนคเทคทราบ
ตามลําดับ เพื่อผลประโยชนของนักเรียนผูพัฒนาเอง

วิธีการสมัครเขารวมการประกวดและสงขอเสนอโครงงาน
1. ลงทะเบียนขอมูลผูเขาแขงขันเพื่อเขารวมกิจกรรม
นักเรียนทุกคนที่ประสงคจะเขารวมการแขงขัน YSC 2018 ตองลงทะเบียนขอมูลผูเขาแขงขันเพื่อเขารวม
กิจกรรมที่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลเยาวชนดาน ว และ ท. (S&T Youth Information Management
System) หรือระบบ ระบบSIMSโดยใช หมายเลขบั ตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขหนั งสือเดินทาง 9 หลั ก
e mail address และหมายเลขโทรศัพทของตัวทาน(หามใช e mail และหมายเลขโทรศัพทซ้ํากับคนอื่น) โดยทาน
สามารถศึกษาวิธีการและลงทะเบียนไดที่ URL https://www.nectec.or.th/sims/login/
หมายเหตุ: นักเรียนที่ลงทะเบียนตองทําการยืนยันตัวตน ตาม Link ที่ระบบสงไปยัง e mail ของทาน แลวทํา
การกรอกขอมูลสถานศึกษา และที่อยูใหเรียบรอย จึงจะถือวาการลงทะเบียนเสร็จสิ้น
2. การลงทะเบียนขอเสนอโครงงาน
2.1 หลั ง จากสมาชิ ก ในที ม ทุ ก คนลงทะเบี ย นข อ มู ล ผู เ ข า แข ง ขั น เพื่ อ เข า ร ว มกิ จ กรรมเรี ย บร อ ยแล ว
ให หั วห น าโค รงง าน ทํ าก ารล งท ะ เบี ย น ข อ เส น อ โค รง ง าน ได ที่ ห น าระบ บ SIMS เช น เดิ ม ที่ URL
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https://www.nectec.or.th/sims/login/ โดยใช username คือ รหัสบัตรประชาชน หรือ เลข passport ตามที่
ได ลงทะเบีย นไว เลือกเมนูขอมูลกิจกรรม และเลือกกิจกรรม “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว
ครั้งที่ 20”
2.2 เลือกประเภท และสาขาการแขงขันที่ทานประสงคจะสมัคร
2.3 กรอกรายละเอียดขอเสนอ โดยกรอกขอมูลชื่อโครงการภาษาไทย ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ พรอมกรอก
บทคัดยอ และใหขอมูลความตองการการพัฒนาตอยอด แจงขอมูลวาเปนโครงการตอเนื่องหรือไม และเปนโครงงานที่
เคยไดรับรางวัลมากอนหรือไม
2.4 กรอกชื่อสมาชิกในทีม (หากมี) โดยคนหาชื่อสมาชิก ดวยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือหมายเลข
หนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือ ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ
2.5 กรอกขอมูลอาจารยที่ปรึกษา โดยคนหาชื่ออาจารยที่ปรึกษา ดวยขอมูลสวนบุคคลของอาจารยที่ปรึกษา
คือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ-นามสกุลไทย หรือ ชื่อ-นามสกุลอังกฤษ ของ
อาจารยที่ ป รึกษา หากท านไมพบชื่ ออาจารยที่ ปรึ กษาของทา นในระบบ ให ทา นเพิ่ มข อมู ลอาจารย ที่ป รึกษากอน
ดําเนินการในขั้นตอนตอไป
2.6 กรอกขอมูลหัวหนาสถาบันการศึกษาของทาน
2.7 หลักจากกรอกขอมูลครบถวนถูกตองแลวใหเลือกบันทึกขอมูล
2.8 ระบบจะทําการ generate หนาปกขอเสนอโครงงานใหทานโดยอัตโนมัติ ใหทาน Print หนาปกขอเสนอ
โครงงานเสนอผูมีรายชื่อตามที่ทานระบุไว ลงนาม และนําไปประกอบเปนรูปเลมขอเสนอโครงงาน
หมายเหตุ: 1. ในขั้นตอนนี้หัวหนาโครงงานสามารถเขามาแกไขขอมูลตางๆ ของโครงงานไดดวยตนเองจนถึง
วันที่ 29 กันยายน 2560
2. ระบบจะทําการเลือกศูนยประสานงานภูมิภาคใหทานโดยอัตโนมัติ โดยอิงจากสถาบันการศึกษา
ที่หัวหนาโครงงานกําลังศึกษาอยู
3. ทําการUpload ไฟลขอเสนอโครงงาน
หลังจากที่ ระบบทํ าการ generate หน าปกขอเสนอโครงงานให ทานขอให ทานทํา การ Scan รวมเป นไฟล
ขอเสนอโครงงาน และใหหัวหนาโครงงาน ทําการ Upload ขอเสนอโครงงาน ขนาดไมเกิน 20 mb. ไดดวยตนเอง
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อโครงการ YSC จะไดสงขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาตอไป
4. การจัดและสงรูปเลมขอเสนอโครงงาน**
ผูเขาแขงขันตองจัดทําขอเสนอโครงงาน จํานวน 1 ชุด พรอมแผนซีดีบรรจุไฟลขอมูล 1 แผน (ดูรายละเอียด
รูปแบบขอเสนอโครงงานไดจากหัวขอ “ขอเสนอโครงงาน”) เสนอมายังศูนยประสานงานตามภูมิภาคดวยตนเอง
หรือทางไปรษณีย ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 (โดยนับจากวันที่ลงตราของไปรษณีย) โดยมีรายการเอกสาร
ที่ตองสง ดังนี้
4.1 ขอเสนอโครงงาน 1 ฉบับ
4.2 แผนซีดีบรรจุไฟลขอมูล 1 แผน
4.3 สําเนาบัตรประชาชนหัวหนาโครงงาน และสมาชิกในทีม คนละ 1 ฉบับ พรอมลงนามสําเนาถูกตอง
4.4 สําเนาบัตรประชาชนของอาจารยที่ปรึกษา พรอมลงนามสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาหนา Book Bank ของหัวหนาโครงงาน และอาจารยที่ปรึกษา คนละ 1 ฉบับ

สงเอกสาร 4.1 – 4.5 มายัง
ศูนยประสานงานภาคใต: โครงการ YSC
ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 222 อาคารวิจัย ตําบลไทยบุรี
อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก
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1. ศูนยประสานงานภูมิภาค โครงการ YSC แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการทําการตรวจประเมินขอเสนอ
โครงงาน
2. ประกาศผลผูผานรอบขอเสนอโครงงานทางหนาเว็บไซตหลักโครงการ http://www.nectec.or.th/ysc/ และ
Facebook: YSCThailand
3. ศูนยประสานงานประสานงานจัดกิจกรรมมอบเงินทุนสนับสนุน งวดที่ 1 โครงงานละ 3,000 บาท พรอมจัดทํา
ขอตกลงการรับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงงาน
4. นักเรียนที่โครงงานผานการคัดเลือกไดรับทุน ทําการพัฒนาโครงงานตอใหสมบูรณและจัดสงผลงาน พรอม
บทคัดยอและรายงานจํานวน 1 ชุด และแผนซีดีจํานวน 1 แผนที่บรรจุไฟลทั้งในรูปแบบ .doc และ .pdf ดังนี้
4.1 ไฟลขอเสนอโครงงาน
4.2 ไฟลรายงาน (ดูรายละเอียดในหัวขอ “รายงานและรายงานฉบับสมบูรณ”)
4.3 ไฟล ส รุป โครงงาน/บทคั ดย อ โดยให เขี ยนสรุป โครงงานประมาณ 2-3 หน า (ดู รายละเอีย ดในหั ว ข อ
“แบบฟอรมสรุปโครงงาน”)
4.4 ไฟลโปรแกรมคอมพิวเตอรและรหัสตนฉบับ (Source Code) (ถามี)
โดยหัวหนาโครงงาน ตองสงรายงานผานระบบออนไลน SIMS ที่ https://www.nectec.or.th/sims/login/
หรือ http://www.nectec.or.th/ysc/ พรอมทั้งสงรูปเลมรายงานดังกลาวที่ศูนยประสานงานตามภูมิภาคตางๆ ดวย
ตนเองหรือทางไปรษณียภายในเวลาที่กาํ หนด รวมทั้งตองใหความรวมมือในการใหขอมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอ
ความรวมมือ
5. คณะกรรมการพิจารณาผลงานที่สงมอบโดยกําหนดใหผูพัฒนานําเสนอผลงานที่ศูนยประสานงานภูมิภาคตางๆ
ในเดือนมกราคม 2561 โดยผลงานที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการจะไดรับเงินทุนงวดที่ 2 โครงงานละ 7,000
บาท และอาจารยที่ปรึกษาไดรับคาตอบแทนโครงงานละ 2,000 บาท รวม 9,000 บาท
6. นักเรียนผูพัฒนาโครงงาน ที่ผานการคัดเลือกไดรับทุน ตองทําการพัฒนาโครงงานตอใหสมบูรณมากที่สุด และ
จัดสงผลงาน พรอมบทคัดยอ และรายงานฉบับสมบูรณจํานวน 1 ชุด และแผนซีดีจํานวน 1 แผนที่บรรจุไฟลขอมูล
โครงงานทั้งหมด ทั้งในรูปแบบ .doc และ .pdf ดังนี้
6.1 ไฟลขอเสนอโครงงาน
6.2 ไฟลรายงานฉบับสมบูรณ (ดูรายละเอียดในหัวขอ “รายงานและรายงานฉบับสมบูรณ”)
6.3 ไฟล ส รุป โครงงาน/บทคั ดย อ โดยให เขี ยนสรุป โครงงานประมาณ 2-3 หน า (ดู รายละเอีย ดในหั ว ข อ
“แบบฟอรมสรุปโครงงาน”)
6.4 ไฟลโปรแกรมคอมพิวเตอรและรหัสตนฉบับ (Source Code) (ถามี)
โดยหัวหนาโครงงาน ตองสงรายงานผานระบบออนไลน SIMS ที่ https://www.nectec.or.th/sims/login/
หรือ http://www.nectec.or.th/ysc/ พรอมทั้งนํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณมาสง ณ จุดรับรายงานฉบับสมบูรณ
ภายในงานประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ ทั้งนี้ ตองใหความรวมมือในการใหขอมูลอื่นๆ ที่ทางโครงการฯ ขอความ
รวมมือดวย
7. จัดประกวดผลงานรอบชิงชนะเลิศ โดยนักเรียนผูพัฒ นาโครงงานซึ่งไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดเปนตัวแทน
ประเทศไทยเขารวมการประกวด Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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