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โครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 

หัวข้อ : Learn to Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด) : 
นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น 

ด าเนินกิจกรรม โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี 
 

  ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)  โดยสำยงำนพัฒนำก ำลังคนทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (มช.) โดยคณะเกษตรศำสตร์ และกำรสนับสนุนของ
มูลนิธิเอสซีจี เล็งเห็นโอกำสในกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทำงด้ำนเกษตรกรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่ก ำลังศึกษำในสำย
วิทยำศำสตร์ -คณิตศำสตร์ ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ภำคเหนือที่มีบริบทควำมเป็นชนบท  จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ค่ำยเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร SMART AGGIE PROJECTS 2022 ภำยใต้แนวคิด “Learn to 
Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด): นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรท้องถิ่น” เพ่ือเปิดโอกำสให้นักเรียนที่
มีควำมสนใจในปัญหำหรือประเด็นทำงด้ำนกำรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับบริบทโดยรอบของชุมชนท้องถิ่นตนเอง ได้มี
โอกำสเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงวิชำกำร ทักษะกำรปฏิบัติงำนที่เชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์จริง และสร้ำงทัศนคติ
ที่ดี มีควำมเชื่อมั่นต่อกำรน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำใช้ เพ่ือยู่รอดในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำ
ประเด็นใกล้ตัวให้ดียิ่งขึ้น โดยผ่ำนกำรเข้ำร่วมค่ำยเรียนรู้วิชำกำร ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และส่งเสริมกำรจัดท ำ
โครงงำนนวัตกรรมกำรเกษตรหลังเข้ำร่วมค่ำยฯ เพ่ือส่งเข้ำประกวดแข่งขันชิงเงินรำงวัล และโอกำสในกำรเข้ำ
ศึกษำต่อคณะเกษตรศำสตร์ มช. ตลอดจนกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำเรียนฟรีตลอดหลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 
ปี รวมถึงเงินรำงวัลสนับสนุนพิเศษส ำหรับโครงงำนนวัตกรรมที่มีศักยภำพ หรือสำมำรถน ำไปขยำยผลกำรพัฒนำ
ต่อชุมชนได้จริง และทุนกำรศึกษำพิเศษส ำหรับนักเรียนที่มีควำมตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ในระดับปริญญำตรี
เพ่ือน ำควำมรู้ที่ได้กลับมำพัฒนำถิ่นฐำนบ้ำนเกิดของตนเองในอนำคต จำกมูลนิธิเอสซีจี 
  
  โดยนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมในโครงกำรนี้ จะได้รับองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีจำก

ทีมนักวิจัยจำก สวทช. ร่วมกับ คณำจำรย์คณะเกษตรศำสตร์ มช. ดูแลให้ค ำปรึกษำ และค ำแนะน ำตลอด

ระยะเวลำกำรจัดท ำโครงงำนนวัตกรรมฯ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรน ำผลงำนนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำร

กำรเกษตรทั้งในระดับชุมชุนและในระดับประเทศต่อไป โดยมูลนิธิเอสซีจีได้เล็งเห็นคุณค่ำและสนับสนุน

งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ซึ่งมูลนิธิเอสซีจีมีควำมมุ่งมั่นในแนวคิด “Learn to Earn” เรียนรู้เพื่ออยู่รอด สร้ำง
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อนำคตเด็กและเยำวชน ผ่ำนภำรกิจด้ำนกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำศักยภำพเยำวชนคน Gen Z  โดยกำรเสริมทักษะ

ทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ (Hard skill) และ ทักษะทำงด้ำนกำรเข้ำสังคมและอำรมณ์ (Soft skill) หรือที่

เรียกว่ำ ‘ทักษะแห่งกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรใช้ชีวิต

และกำรท ำงำนในยุคปัจจุบันและอนำคต  

 
1. ระยะเวลาการด าเนินงานโครงการฯ ประจ าปี 2565 

เดือนสิงหำคม – ธันวำคม 2565 

 

2. เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ  

 2.1) รับสมัครผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ – คณิตศำสตร์                                     
            ที่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3 จำกโรงเรียนกลุ่มต่ำงๆ (อย่ำงน้อยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) ได้แก่ 

- โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกับงำนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนชนบท (Science in Rural 
Schools: SRS) สวทช.  

- โรงเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมกับโครงกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำของโรงเรียนใน

ชนบท (ทสรช.) ภำยใต้ มูลนิธิเทคโนโลยีสำรสนเทศตำมพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ

รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

-  โรงเรียนเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำตำมโครงกำรต่ำงๆ ของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ท้ังคณะเกษตรศำสตร์ และคณะอ่ืนๆ) 

- โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่ให้ควำมสนใจ และสำมำรถมำเข้ำ

ร่วมกิจกรรมค่ำยฯ ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ 

2.2) สมำชิกภำยในทีมประกอบด้วย นักเรียนจ ำนวน 3 คน ครูที่ปรึกษำโครงงำน จ ำนวนไม่เกิน 2 คน 

      รวมจ ำนวนรับไม่เกิน 30 ทีม 

2.3) พิจำรณำผู้มีโอกำสเข้ำร่วมโครงกำรฯ จำกเกณฑ์กำรคัดเลือกในหัวข้อ 2.1 และ 2.2 และ

คุณสมบัติผู้สมัครในข้อ 3ประกอบกับข้อเสนอโครงงำนนวัตกรรมกำรเกษตรที่มีศักยภำพในกำร

ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำประมำณ 1-2 เดือนเป็นส ำคัญ และ (อำจ) มีกำร

สัมภำษณ์นักเรียนผู้สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ิมเติม (สัมภำษณ์ Online)   

2.4) 1 โรงเรียนสำมำรถส่งได้มำกกว่ำ 1 ทีม (โครงงำนนวัตกรรม) 
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3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

3.1) เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 สำยวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์  
3.2) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมจำกชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-5 ไม่น้อยกว่ำ 2.75  
3.3) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 2.75  
3.4) มีผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ไม่น้อยกว่ำ 2.75  
3.5) มีควำมสนใจในกำรใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีใจรัก ให้ควำมสนใจ 
      เกี่ยวกับกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตร  
3.6) มีควำมรู้ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับวิชำวิทยำกำรค ำนวณและกำรโค้ด (Coding) มำแล้วจำกกำร 
      เรียนรู้ในโรงเรียนหรือศึกษำเพ่ิมเติม 

 
4. ข้อก าหนดของข้อเสนอโครงงานนวัตกรรมการเกษตร 

4.1) หัวข้อโครงงำนนวัตกรรมมำจำกประเด็นปัญหำที่เกี่ยวกับกำรเกษตรกรรมแง่มุมต่ำงๆ ในบริบท 

      ของชุมชน/โรงเรียน มีผู้ได้รับประโยชน์จำกผลงำนโครงงำนนวัตกรรมคือบุคลำกรในชุมชนหรือ 

       โรงเรียน จำกผลของควำมส ำเร็จของโครงงำนนวัตกรรมที่จะเกิดข้ึน 

4.2) เป็นโครงงำนนวัตกรรม ที่เกิดขึ้นจำกกำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกควำมรู้ด้ำนกำรโค้ด บอร์ด 

      สมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ICT) ฯลฯ  

4.3) ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนได้แล้วเสร็จประมำณ 30 – 45 วัน  

4.4) ลักษณะโครงงำนนวัตกรรมฯ อำจเป็นได้ทั้งชิ้นงำนที่สร้ำงข้ึนเพื่อลงไปใช้งำนในสถำนกำรณ์จริง 

      หรือ โมเดลจ ำลองกำรท ำงำนที่ย่อส่วน/จ ำลองมำจำกสถำนกำรณ์จริง 

4.5) โครงงำนนวัตกรรมฯ อำจไม่จ ำเป็นต้องสร้ำงใหม่ตั้งแต่ต้น แต่สำมำรถปรับปรุงและพัฒนำขึ้นจำก 

      งำนวิจัย/โครงงำนฯ เดิมที่เคยมีมำก่อน แต่ต้องสำมำรถระบุถึงท่ีมำท่ีไปได้ชัดเจน 
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    5. เอกสารประกอบการรับสมัคร   
5.1) ข้อเสนอโครงงำนนวัตกรรมกำรเกษตร ภำยใต้หัวข้อ “Learn to Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด): 
      นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรท้องถิ่น”  สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์ม 
      ข้อเสนอโครงงำนได้ทำงเว็บไซต์ของคณะเกษตรศำสตร์ มช. (www.agri.cmu.ac.th) หรือ 
      เอกสำรที่แนบมำนี้ 
5.2) หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ถึงภำคกำรศึกษำปัจจุบัน ที่ตรงกับคุณสมบัติในข้อ 3.1 – 3.4 
5.3) ส่งข้อเสนอโครงงำนและหลักฐำนหลักฐำนแสดงผลกำรเรียนในรูปแบบไฟล์ .doc และ .pdf ทำง 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : eduagricmu@gmail.com และ srs@nstda.or.th  
 ติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม  
 งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ คณะเกษตรศำสตร์ มซ  

 หมำยเลขโทรศัพท ์053-944641-2 ต่อ 112 

 Facebook Page : งำนบริกำรกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ  

คณะเกษตรศำสตร์ มช. 

 หรือ งำนวิทยำศำสตร์ในโรงเรียนชนบท สวทช.  
 หมำยเลขโทรศัพท ์02-564-7000 ต่อ 77256-77257 

 
  

http://www.agri.cmu.ac.th/
mailto:eduagricmu@gmail.com
mailto:srs@nstda.or.th
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6. กิจกรรมและสิทธิประโยชน์ของผู้ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  

6.1) นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรฯ (รวมถึงครูที่ปรึกษำโครงงำนฯ) จะได้รับ 
      เชิญเข้ำร่วมค่ำยวิชำกำร Smart Aggie Camp 2022 ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำนวน 4 วัน 
      โดยกำรสนับสนุนงบประมำณจำกมูลนิธิเอสซีจี และ สวทช. (ออกค่ำใช้จ่ำยเองเฉพำะกำร 
      เดินทำง ไป-กลับ สถำนที่อบรม) 
 
6.2) นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ต้องด ำเนินกำรจัดท ำโครงงำนนวัตกรรมกำรเกษตรตำมแนวทำง 
      ข้อเสนอโครงงำนที่ส่งตอนสมัคร (สำมำรถปรับเปลี่ยนได้) ภำยใต้กำรดูแลให้ค ำปรึกษำจำกทีม 
      คณำจำรย์คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ/หรือ นักวิจัยจำกส ำนักงำนพัฒนำ 
      วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) (โครงกำรฯ จะก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษให้ 
      ทีมละ 1-2 ท่ำน) 
 
6.3) ทีมนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำร่วมโครงกำรฯ และมีข้อเสนอโครงงำนแล้ว จะได้รับกำร 
      พิจำรณำให้งบประมำณสนับสนุนในกำรจัดท ำโครงงำนนวัตกรรมฯ โครงงำนละไม่เกิน 10,000  
      บำท (ข้ึนกับเนื้องำนของแต่ละโครงงำนเป็นส ำคัญ มีคณะกรรมกำรตัดสิน และกำรตัดสินของ 
      คณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด) 
 
6.4) ทีมนักเรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณฯ แล้ว ต้องด ำเนินกำรส่งโครงงำนฉบับสมบูรณ์ 
      คลิป VDO และน ำเสนอผลงำนกับคณะกรรมกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด เพ่ือด ำเนินกำร 
      ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรเกษตรจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จึงจะไดร้ับเกียรติบัตรรับรองกำรเข้ำ 
      ร่วมกิจกรรมโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP  
      2022 ซึ่งสำมำรถใช้ประกอบกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในคณะเกษตรศำสตร์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
      ในระบบ TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กำร 
      รับนักศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 

 โดยจำกกำรตัดสินของคณะกรรมกำร ทีมนักเรียนโครงงำนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 3 อันดับแรก 

จะได้รับเงินรำงวัลจำก สวทช ดังนี้ 

- รำงวัลที่  1  5,000  บำท 

- รำงวัลที่  2  3,000  บำท 

- รำงวัลที่  3  2,000  บำท 

  



โครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 6 

*** หมวดรางวัลพิเศษ *** 
6.5) นักเรียนที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 หำกสมัครเขำ้ศึกษำต่อคณะเกษตรศำสตร์ ในระบบ 
      TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยเรื่องกำรรับนักศึกษำ  
      ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 จะได้รับการพิจารณาให้ทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 4 ปี คิดเป็น 
     จ านวนเงิน 128,000 บาท จ านวน 3 ทุน (คน) ซึ่งหำกมีกำรสละสิทธิ์ ทุนดังกล่ำวที่เหลือจะถูก 
     เสนอไปยังทีมที่ได้รับรำงวัลล ำดับ 2 และ 3 ต่อไป ทั้งนี้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่
สิ้นสุด 

 
 6.6) นักเรียนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่แสดงศักยภำพโดดเด่นตำม concept กำรเรียนรู้เพ่ืออยู่รอด 
                (Learn to Earn) มีผลงำนกำรท ำงำนที่น่ำสนใจ สำมำรถใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  
                และนวัตกรรม ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเด็นด้ำนกำรเกษตรกรรมของท้องถิ่นได้ และมี 
                ควำมมุ่งม่ันต้องกำรศึกษำต่อในระดับชั้นปริญญำตรีและกลับมำท ำประโยชน์ให้กับชุมชนบ้ำนเกิด 
                ของตนเอง จะสามารถขอรับการพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อตลอดหลักสูตรปริญญาตรี จากมู 
                ลินิธิเอสซีจี ในคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ณ มหาวิทยาลัยใดๆ ก็ตาม จ านวนไม่เกิน 10  
                ทุน (โดยจะมีข้ันตอนกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมจำกคณะกรรมกำรของมูลนิธิเอสซีจี สวทช. มช. และ 
                อ่ืนๆ ทั้งนี้กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ซึ่งอำจ มี/ไม่มี ผู้ได้รับกำรพิจำรณำรับทุน  
                 ขึ้นกับควำมสำมำรถของนักเรียน) 
 
 6.7) โครงงำนนวัตกรรมกำรเกษตรที่แสดงศักยภำพโดดเด่นตำม concept กำรเรียนรู้เพ่ืออยู่รอด 
                 (Learn to Earn) มีผลวิจัย/กำรด ำเนินโครงงำนฯ ที่น่ำสนใจ ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์  
                 เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำประเด็นด้ำนกำรเกษตรกรรมของท้องถิ่น  
                 และสำมำรถต่อยอดต่อเนื่องในโรงเรียน/ชุมชนได้จริง มีประโยชน์ในอนำคต จะได้รับการ 
                พิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องเพื่อด าเนินการใน phase ถัดไป (ขยายผล)  
                จ านวนไม่เกิน 3 ทุน ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท (โดยจะมีข้ันตอนกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมจำก 
                คณะกรรมกำรของมูลนิธิเอสซีจี สวทช. มช. และอ่ืนๆ ทั้งนีก้ำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็น 
                 ที่สิ้นสุด ซึ่งอำจ มี/ไม่มี โครงงำนทีไ่ด้รับกำรพิจำรณำรับงบประมำณสนับสนุน ขึ้นกับศักยภำพ 
                 ของโครงงำนนวัตกรรมนั้นๆ) 
 หมายเหตุ เกณฑ์กำรพิจำรณำในหัวข้อ 6.6 และ 6.7 จะแจ้งให้รับทรำบพร้อมกันในช่วงกำรเข้ำร่วม

ค่ำยกำรเรียนรู้ Smart Aggie Camp 2022 ณ มหำวิทยำลัยเขียงใหม่ 
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 7. ก าหนดการด าเนินงาน 
ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 

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

31 สิงหำคม – 9 
กันยำยน 2565 

2 คัดเลือกผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรฯ พร้อมข้อเสนอโครงงำน
นวัตกรรมโดยคณะกรรมกำร 

10 - 11 กันยำยน 2565 

    3 ประกำศรำยชื่อทีมนักเรียนที่ได้รับเชิญเข้ำร่วมค่ำยกำรเรียนรู้ 
Smart Aggie Camp 2022 

12 กันยำยน 2565 

4 ก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำพิเศษโครงงำนฯ 13 – 14 กันยำยน 2565 
5 อำจำรย์ที่ปรึกษำพบทีมนักเรียน เพ่ือร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอ

โครงงำนนวัตกรรมเบื้องต้น (ออนไลน์) 
15 – 16 กันยำยน 2565 

6 เข้ำร่วมค่ำยกำรเรียนรู้ Smart Aggie Camp 2022 ณ 
มหำวิทยำลัยเขียงใหม่ (สถำนที่จะประกำศในล ำดับที่ 3)3 

19 – 22 กันยำยน 2565 

7 นักเรียนแต่ละทีมส่งโครงร่ำงข้อเสนอโครงงำนนวัตกรรมฯ (ที่ได้รับ
กำรปรับปรุงแล้ว) เพ่ือขอรับเงินสนับสนุนจำกมูลินิธิเอสซีจี และ 
สวทช. 

ภำยใน 30 กันยำยน 
2565 

8 ส่งเงินสนับสนุนให้กับทีมนักเรียน (สำมำรถด ำเนินงำนได้ก่อนได้รับ
ประมำณ) 

ภำยใน 16 ตุลำคม 
2565 

9 ติดตำมและให้ค ำแนะน ำกำรท ำโครงงำน (Online) ครั้งที่ 1 3 - 7 ตุลำคม 2565 
10 ติดตำมและให้ค ำแนะน ำกำรท ำโครงงำน (Online) ครั้งที่ 2 17 - 19 ตุลำคม 2565 
11 ส่งโครงงำนฉบับสมบูรณ์ และคลิป VDO 1 พฤศจิกำยน 2565 
12 น ำเสนอผลงำน ตอบข้อซักถำม ประเด็นค ำถำมจำกคณะกรรมกำร 

(ตัดสินกำรประกวดแบบ Online) 
3 พฤศจิกำยน 2565 

13 ประกำศผลกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์เกษตร (Online) 3 พฤศจิกำยน 2565 
หมายเหตุ  

1. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม โดยผู้ประสำนงำนจะแจ้งผ่ำน

ช่องทำงติดต่อเช่นกลุ่มไลน์และ e-mail 

2. ก ำหนดระยะเวลำมีควำมเร่งรัด เนื่องจำกจ ำเป็นต้องให้ทันระยะเวลำในกำรประกำศรับสมัครเข้ำ

ศึกษำต่อคณะเกษตรศำสตร์ ในระบบ TCAS รอบท่ี 1 (Portfolio) ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

3. ก ำหนดกำรค่ำย/กิจกรรมในค่ำยฯ จะประกำศพร้อมล ำดับที่ 3 

mailto:eduagricmu@gmail.com
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แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงาน 
โครงการค่ายเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร SMART AGGIE CAMP 2022 

หัวข้อ : Learn to Earn (เรียนรู้เพื่ออยู่รอด) : 
นวัตกรรมจากโรงเรียนสู่การพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น 

ด าเนินกิจกรรม โดย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการสนับสนุนของ มูลนิธิเอสซีจี 
 
 
1. ชื่อโครงงาน (ภำษำไทย) ............................................................................................................................  
(ภำษำอังกฤษ) ...................................................................................................................... .............. 
 
2. ผู้จัดท าโครงงาน 
2.1 ชื่อ (นำย/นำงสำว)............................................นำมสกุล........................................ชื่อเล่น......... .................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่.....................................เดือน....................................................พ.ศ................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.............................................. E-mail…………..……………………………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ ......................................................................................................................... .. 
…............................................................................................................................ ............................................... 
แผนกำรเรียน..................................................................เกรดเฉลี่ยรวมสะสม (ม.4 - ม.5).................................. 
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์.......................เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระคณิตศำสตร์........................... 
โรงเรียน...............................................................อ ำเภอ....................... ............. จังหวัด....................................
  
2.2 ชื่อ (นำย/นำงสำว)............................................นำมสกุล........................................ชื่อเล่น...........................  
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่.....................................เดือน....................................................พ.ศ................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.............................................. E-mail…………..……………………………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ ........................................................................................... ................................ 
…................................................................................................................................................... ........................ 
แผนกำรเรียน..................................................................เกรดเฉลี่ยรวมสะสม (ม.4 - ม.5).................................. 
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์.......................เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระคณิตศำสตร์........................... 
โรงเรียน...............................................................อ ำเภอ....................... ............. จังหวัด.................................... 
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2.3 ชื่อ (นำย/นำงสำว)............................................นำมสกุล........................................ชื่อเล่น......... .................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่.....................................เดือน....................................................พ.ศ................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์.............................................. E-mail…………..……………………………………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สำมำรถติดต่อได้ ......................................................................................................................... .. 
…............................................................................................................................ ............................................... 
แผนกำรเรียน..................................................................เกรดเฉลี่ยรวมสะสม (ม.4 - ม.5).................................. 
เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระวิทยำศำสตร์.......................เกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มสำระคณิตศำสตร์........................... 
โรงเรียน...............................................................อ ำเภอ....................... ............. จังหวัด.................................... 
 
3. ความส าคัญและที่มาของปัญหา   (ความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ)     
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 
4. วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงงาน 
................................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
.................................................................................................... ..........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
 
5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่น ทฤษฎีประกอบ ข้อมูลเกี่ยวกบัตัวแปรทีศ่ึกษา งานวิจัยที่เคยมีมา ฯลฯ) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
 
6. ขอบเขตของโครงงาน/แผนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................................. ................. 
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................................................................................................................. ............................................................. 

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

................................................................................................................................................ .............................. 
 
7. ระเบียบวิธีการท าโครงงาน (อุปกรณ์ สารเคมี ขั้นตอนการท าโครงงาน) 
............................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ........................................................................ 
 
8. งบประมาณ (กรุณาแจกแจงให้ชัดเจน เพื่อการพิจารณา โดยโครงการฯ จะอนุมัติไม่เกิน 10,000 บาท ตามระบุไว้) 

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

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

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

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

.................................................................... ..........................................................................................................  
  
9. ระยะเวลาในการจัดท าโครงงาน (รายงานฉบบัสมบูรณต์้องสง่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
 
10. ประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
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11. บรรณานุกรม  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................. ............. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
12. อาจารย์ที่ปรึกษา 
ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำงนำงสำว) …..........................................................…….....................................................  
สังกัดโรงเรียน..................................................................................……............... ..................................……….... 
สถำนที่ติดต่อ 
…............................................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
หมำยเลขโทรศัพท์............................................ E-mail…………..……………………………………………………………… 
 
ค ำรับรอง  “โครงงำนนี้เป็นควำมคิดริเริ่มของผู้จัดท ำโครงงำนและไม่ได้ลอกเลียนแบบมำจำกผู้อื่น ข้ำพเจ้ำ
ยินดีและรับรองที่จะเป็นผู้ดูแลให้ค ำปรึกษำ และควบคุมกำรวิจัยโครงงำนให้สมบูรณ์เรียบร้อยตำมเจตนำ” 
 

ลงชื่อ......................................………........................................ 
       (.....................................……….....................................) 

 
13. หัวหน้าสถาบัน (ผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/หัวหน้าหมวด/หัวหน้ากลุ่มสาระ) 
ชื่อ-นำมสกุล (นำย/นำงนำงสำว)...................................................................................................................…. .. 
ต ำแหน่ง..........................…........................................…............................................. .......................................... 
 
ค ำรับรอง “ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำผู้จัดท ำโครงงำนมีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนตำมเงื่อนไขท่ีโครงกำรฯก ำหนดและ
อนุญำตให้ด ำเนินกำรศึกษำ/วจิัย/พัฒนำโครงงำนตำมหัวข้อที่ได้เสนอมำนี้ในสถำบันได้ ภำยใต้กำรบังคับ
บัญชำของข้ำพเจ้ำ” 
 
 

ลงชื่อ......................................………........................................ 
       (.....................................……….....................................) 

 


