
ทานอยากทํา เราอยากสื่อ 
 

โครงการ BRT เชิญชวนผูมีจินตนาการ 
รวมกันจัดทําส่ือเผยแพรความรู  

กับกิจกรรมประกวดสื่อเผยแพร 
 

“ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย : 
ประกาศไวใหโลกรู” 

 

จัดโดย 
โครงการพัฒนาองคความรูและศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

เพ่ือเฉลิมฉลองปสากลแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 
และครบรอบ 15 ปโครงการ BRT 

                
-------------------------------------------------------- 

 

สิ่งประดิษฐ / โมเดล / หุนยนต / แอนนิเมชั่น / วดีีโอ พรีเซนเทชั่น / สารคดี / หนังสั้น / 
มัลติมีเดีย / ชุดจําลองระบบนิเวศ / ชดุ interactives ฯลฯ  

คุณจะทําอะไรก็ได  เพื่อสื่อสารความรูเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  
ใหดึงดูดความสนใจของผูชม  เขาใจงาย   

 

1. ผูมีสิทธิสมัคร 

 1.1 นิสิต/นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญา ต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาดังนี้  วิทยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตร เทคโนโลย ีอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ นิเทศศาสตร และศิลปกรรมศาสตร 

 1.2  ผูกําลังรับทุน หรือ เคยรบัทุนโครงการ BRT ทั้งนักวิจัย นิสิตนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษา 
  
2. เกณฑการสมัคร 
 2.1  ผูสมัครสามารถสมัครไดทั้งแบบเด่ียว หรือ ทีม ทีมละไมเกิน 2 คน 
 2.2  ผูสมัครทีก่ําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ตองไดรับการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และมีอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ 



 

3. คําแนะนําดานเนื้อหา 

ส่ือสาร หรือ สะทอน เรือ่งราวความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย  ดังนี ้

3.1 ส่ือสารถึงความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยวามีความเกาแก เชื่อมโยงไปสูอดีต 

3.2 ส่ือสารถึงวิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต 

3.3 ส่ือสารถึงระบบนิเวศเฉพาะถิ่นในประเทศไทยที่มีความแตกตางหลากหลายและมีส่ิงมีชีวิต
เฉพาะถิ่นอาศัยอยู 

3.4 ส่ือสารถึงส่ิงมีชีวิตในประเทศไทยที่มีวิถีชีวิตมหัศจรรย หรือมีความสามารถพิเศษ 

3.5 ส่ือสารถึงลักษณะของส่ิงมีชีวิตที่มีความแตกตางในระดับวงศ สกุล หรือในระดับสปชีส (แสดง

ลักษณะของความแตกตาง) ซึ่งส่ิงมีชีวิตนั้นควรจะเปนชนิดท่ีมีประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม 

3.6  ส่ือสารถึงส่ิงมชีีวิตในประเทศไทยโดยเฉพาะตัวอยางส่ิงมีชีวิต (specimen) ที่สํารวจ คนพบ และ

เก็บรักษา วามีความหลากหลาย สําคัญ และยิ่งใหญ 

3.7 ส่ือสารถึงผลกระทบของโลกรอนหรือการทาํลายระบบนิเวศที่มีผลตอความหลากหลายทางชีวภาพ 

3.8 ส่ือสารถึงส่ิงมีชีวิตในจินตนาการ แตตองอยูบนพื้นฐานของหลักวิชาการ 
 

4. คําแนะนําดานเทคนิค  

ใชเทคนิคอะไรก็ไดที่ดึงดูดความสนใจ 

อาจใชเทคนิค แสง สี เสียง กลไกการเคล่ือนไหว 
 

5.  คําแนะนําดานการจัดทาํ 
 5.1 อาจเปนชิน้งานส่ิงประดิษฐ / โมเดล / หุนยนต / แอนนิเมชั่น / วีดีโอ พรีเซนเทชัน่ / สารคดี / หนงั
ส้ัน / มัลติมีเดีย / ชุดจําลองระบบนิเวศ / ชุด inter actives หรือรูปแบบอื่นๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผูชม  
 5.2  อาจทําเปนนิทรรศการเล็กๆ ที่มีการนาํตัวอยาง (ที่ไมใชตัวอยางสด) มาจัดแสดง โดยผสมผสาน
เขากับเทคนิคตางๆ 
 5.3 ชิ้นงานควรนําเสนอเปนเรื่องราวที่สามารถส่ือใหคนทั่วไปเขาใจไดงาย เหมาะสมกับเพื่อการเรียนรู 
 5.4 ชิ้นงานดังกลาว สามารถนําใชในการเรียนการสอนความหลากหลายทางชีวภาพในหองเรียน 
สําหรับนักเรียน และ/หรือ นสิิตนักศึกษา  หรือนําไปจัดแสดงเพื่อสรางความสนใจตอสาธารณชนได 
 5.5 ควรเปนชิน้งานที่คงทนแข็งแรง เคล่ือนยายได และสะดวกตอการเก็บรักษา 
 5.6 ตองเปนชิ้นงานที่อยูบนพื้นฐานความรูทางวิชาการ โดยไมไดลอกเลียนแบบผูอืน่ 
  
6. หลักเกณฑการประกวด 
 6.1 สงใบสมัคร มาที่อีเมล ployphan.jan@biotec.or.th  กรุณาระบุชื่อผลงาน และชื่อทมีใหชัดเจน 

(หากทานสงใบสมัครมาแลว กรุณาโทรศัพทยืนยันการสมคัรมายังฝายเลขานุการโครงการ BRT โทร. 0-2644-

8150-4 ตอ 557) 
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 6.2 การคัดเลือกรอบแรก จากการสัมภาษณแนวคิดการจัดทํา  โดยโครงการ BRT สัมภาษณทาง

โทรศัพท เพือ่คัดเลือกชิ้นงานที่นาสนใจ  

 6.3 ผูที่ผานการคัดเลือกรอบแรก จะไดรับการยืนยันทางโทรศัพท และเชิญทานมานําเสนอแนวคิดตอ

คณะกรรมการฯ 

 6.4 การคัดเลือกรอบสอง นําเสนอแนวคดิในรูปแบบพาวเวอรพอยท พรอมนําเสนองบประมาณการ

จัดทํา (ไมจํากัดงบประมาณ)  

 6.5 ผูที่ผานการคัดเลือกรอบสอง จะไดรับงบประมาณการจัดทํา  ซึ่งจะพจิารณางบประมาณการจัดทํา 

ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน 

 6.6 คณะกรรมการฯ ไปตรวจเยี่ยมผลงานของทาน เพื่อใหคําแนะนําครั้งสุดทาย  สําหรับการปรับปรุง

แกไขกอนการตัดสินรอบสุดทาย 

 6.7 การตัดสินรอบสุดทาย ผลงานท้ังหมดจะถูกนํามาแสดง และตัดสินผลงานชนะเลิศในการประชุม

วิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14 ทีจ่ะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2553 
 

7. กําหนดการแขงขัน 

ระยะเวลา กิจกรรม สถานที ่

1 มี.ค. – 30 พ.ค. 53 รับสมัครผูสนใจเขารวมการประกวด 
สงใบสมัครทางอีเมล ployphan.jan@biotec.or.th 

- 
 

1 - 15 มิ.ย. 53 นําเสนอแนวคดิ และ งบประมาณการจดทํา โครงการ BRT 
ตอคณะกรรมการฯ 

 
ประกาศผลการคัดเลือกรอบสองทางเว็บไซต 

http://www.biotec.or.th/brt 

 

16 มิ.ย. – 15 ก.ย. 53 ผูผานการคัดเลือกรอบสอง 
ดําเนินการจัดทําส่ือเผยแพร 

สถาบันของทาน 

16 - 30 ก.ย. 53 คณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลงาน  
พรอมใหคําแนะนํา 

สถาบันของทาน 

11 – 13 ต.ค. 53 จัดแสดงผลงานส่ือเผยแพร ในรูปแบบนิทรรศการ 
คณะกรรมการฯ คัดเลือกผลงานชนะเลิศ 

พรอมประกาศผล และมอบรางวัล 

การประชุมวิชาการ
ประจําปโครงการ BRT 

ครั้งที่ 14 
 
 

8. เกณฑการตัดสิน 
       8.1 ความนาสนใจของเรื่องราวและการสะทอนความหลากหลายทางชีวภาพ 
       8.2 ความสามารถในการดึงดูดสาธารณชน ชวนใหเขาไปเรียนรู 
       8.3 ส่ือสารชัดเจน เปนเรื่องราว กอใหเกิดการเรียนรู 
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9. รางวัล 
9.1 รางวัลชนะเลิศ “ประกาศใหกองโลก” เงินสด 30,000 บาท พรอมคาเดินทางและที่พักในการเขารวม

ประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14 โลเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร  
9.2 รางวัล “คุณกลาทํา เรากลาให” เงินสด 10,000 บาท พรอมคาเดินทางและที่พักในการเขารวม

ประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14 และประกาศนียบัตร 
รางวัล Popular vote รางวัลละ 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 9.3 
รางวัลพิเศษ “รางวัลแตงกายประกอบชิ้นงานดีเดน” เงินสด 1,000 บาท 9.4 

 

10. การมอบรางวัล 
 การมอบรางวัลจะจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ในการประชุมวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 14 เดือน
ตุลาคม 2553  
 
11. ลิขสิทธิ์ของผลงาน 
 ทุกชิ้นงานเปนลิขสิทธ์ิรวมกันระหวางผูจัดทําและโครงการ BRT โดยทุกผลงานจะถูกเก็บรักษาไวที่
โครงการ BRT เพื่อใชประโยชนในการเผยแพรความรูสูสาธารณชนในโอกาสตางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผูสนใจกรุณาสงใบสมัครมายังฝายเลขานุการโครงการ BRT ได ต้ังแตบัดนี้ จนถึงวันท่ี  30 พฤษภาคม 2553 

ดาวนโหลดเอกสารที่เก่ียวของไดที่ http://www.biotec.or.th/brt 

E-mail : ployphan.jan@biotec.or.th 

    

ติดตอเรา :  ฝายเลขานุการโครงการ BRT  
73/1 ชั้น 5 อาคาร สวทช. ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 02-6448150-4 ตอ 513, 552, 532, 557  โทรสาร 02-6448106  
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