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ระเบียบการรับสมัครเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิประจําป 2560   

“จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร  เสรมิสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม”

ระหวางวันที่  16-18  สิงหาคม  2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

1.  คุณสมบัติของผูเขารวมกิจกรรมประกวด 

  เปนนักเรียนที่กําลงัเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2.  ระเบียบการประกวด 

  2.1  สถานศึกษาสามารถสงนกัเรียนเขารวมกิจกรรมไดระดบัละ  2  ทีม  ทีมละ ไมเกิน 3 คน 

2.2  กิจกรรม  แบงเปน  2  ระดับ  คือ มัธยมศึกษาตอนตน  และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2.3  เงื่อนไขการสงโครงงานเขาประกวด  

2.3.1  สถานศึกษาสามารถสงโครงงานเขารวมกิจกรรมไดไมเกินระดบัละ 2  โครงงาน   

ทุกโครงงานตองสงในนามของโรงเรียนและเปนโครงงานที่ไมไดคัดลอกเลียนแบบผูอื่น 

2.3.2  แตละโครงงานจะตองทําโดยนักเรียนไมเกิน 3 คน ทุกคนจะตองยงัคงศึกษาอยูในระดับ 

ที่สงโครงงานเขากจิกรรมและมอีาจารยที่ปรึกษาไมเกิน  2  คน เปนโครงงานที่นักเรียนเปนผูดําเนินการเองทัง้หมด  

ตั้งแตเริ่มทําจนถงึการจัดแสดง  และการรายงานประกอบ 

      2.3.3  โครงงานที่สงเขารวมกิจกรรม  ตองไมเคยสงประกวดท่ีใดมากอน ถาพบวาเคยจะถูกตัด 

สิทธิ์เขารวมประกวด 

                2.3.4 ทุกโครงงานที่ประสงคเขารวมการแขงขนั  จะตองสงใบสมัครเขาแขงขันบทคัดยอและ 

รายงานผลการทําโครงงาน จํานวน  10  ชุด  ถึง   

  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ.เมือง  จ. สกลนคร  47000   

โทร. 042-970030 โทรสาร 042-970029  ภายในวันที่  วันที่ 11  สิงหาคม  2560 

(กรณีเอกสารไมครบคณะกรรมการขอสงวนสทิธิ์  ในการตัดสิทธิ์เขารวมกิจกรรม) 

      2.3.5  ทุกโครงงานตองจัดแสดงดวยตัวนักเรียนเทานั้น  โดยจัดทําคําอธิบายตาง ๆ  

รวมทั้งชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงาน ระดบัทีเ่ขาประกวด  ผูทําโครงงาน และอาจารยที่ปรึกษาติดบนแผงแสดงโครงงาน

ตามรูปแบบการจัดแสดงโครงงาน 

                2.3.6  ทุกโครงงานตองแสดงอปุกรณ  ตัวอยางชิ้นงานและภาพถายกิจกรรมประกอบการ 

จัดแสดง  และมีนักเรียนผูทําโครงงานใหคําอธิบาย ทุกโครงงานตองลงทะเบียนและจัดแสดงบรเิวณที ่

จัดงาน  จนถึงประกาศผลการตัดสิน ทกุโครงงานตองแสดงขอมูลทีเ่ปนจรงิ ไมแสดงขอมูลทีเ่ปนเทจ็ และสาธิต 

การทดลองใหเห็นไดจรงิ 

                2.3.7  โครงงานใดไมสามารถปฏิบัติไดตามเงื่อนไข  คณะกรรมการยินดีใหจัดแสดงไดแต 

จะไมไดรบัการพจิารณาตัดสินการประกวด 

 



 

 

3.  เกณฑการตัดสิน 

3.1  การตัดสินผลการประกวดโครงงาน   คะแนนเต็ม         100  คะแนน 

3.1.1  การเขียนรายงาน                  20  คะแนน  

3.1.2  การจัดแสดงโครงงาน                30  คะแนน 

3.1.3  การอภิปรายปากเปลาและตอบคําถาม              50  คะแนน 

3.2  การตัดสินเปนไปตามขอตกลงของคณะกรรมการ  โดยพิจารณาตามเกณฑการตัดสินและ 

ผลการตัดสินของคณะกรรมการใหถือวาเปนขอยุต ิ

4.  รางวัลการประกวดโครงงาน 

  4.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  4.1.1  รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

  4.1.2  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1    เงินรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

  4.1.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    เงินรางวัลพรอมเกียรติบัตร 

 *ผูเขารวมแขงขันทุกคนจะไดรับเกียรตบิัตร 

5.  วันเวลา และสถานที่แขงขัน 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แขงขันในวันที่ 16  สิงหาคม 2560 

   เวลา  08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน บรเิวณหนาหอประชุมจามจรุี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   เวลา  08.30 - 10.00 น.  จัดแสดงโครงงาน 

   เวลา  10.00 - 14.00 น.  อภิปรายปากเปลา 

   สถานที่แขงขัน หอประชุมจามจุรี 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แขงขันในวันที่ 17  สิงหาคม 2560 

   เวลา  08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน บรเิวณหนาหอประชุมจามจรุี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   เวลา  08.30 - 10.00 น.  จัดแสดงโครงงาน 

   เวลา  10.00 - 14.00 น.  อภิปรายปากเปลา 

   สถานที่แขงขัน  หอประชุมจามจรุี 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

6.  การสมัคร  

 สงใบสมัคร  ในนามหัวหนาสถานศึกษา  พิมพช่ือ – สกุล ผูเขาแขงขัน  ระดับชั้นเรียน   

และชื่ออาจารยผูควบคุม   (ตามแบบฟอรมแนบทาย)  ไปยัง             

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  อ.เมือง  จ. สกลนคร  47000     

หรือสงมาที่  e-mail: katin3992@gmail.com  หมดเขตรบัสมัคร  วันที่  11 สิงหาคม  2560 

(ยึดตามไปรษณียตนทาง ) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ขารวมการแขงขัน   ภายในวันที่   14   สิงหาคม  2560 

ติดตอและสอบถามรายละเอียดไดทีส่ํานักงานคณบดี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โทร. 0 4297 0030 

โทรสาร  0 4297 0029  หรือจากเว็บไซต  http://sci.snru.ac.th 

 

mailto:katin3992@gmail.com
http://sci.snru.ac.th/


 

 

รูปแบบการเขียนรายงาน 

 

ขนาดของกระดาษเขียนรายงานใหใชกระดาษพิมพขนาด A4  ขนาดตัวอักษรที่ใชพิมพ  16 -18 point 

โดยมีองคประกอบของบทคัดยอ  ปกนอก  ปกใน  และลําดบัเนื้อหาในรายงานดงัตัวอยาง 

 

 

สวนประกอบของการเขียนรายงาน    

(พิมพหนาเดียว) 

 

บทคัดยอ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

บทท่ี  1  บทนํา 

บทท่ี  2  เอกสารที่เก่ียวของ 

บทท่ี  3  วัสดุ - อุปกรณและวิธีดําเนินการ 

บทท่ี  4  ผลการดาํเนินการ 

บทท่ี  5  สรุปผลและอภิปรายผล 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

 

 หมายเหต ุ  การเขียนปกนอก ปกใน และตัวอยางหนาบทคดัยอ  ดูตัวอยางตอทายระเบียบการแขงขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (ตัวอยางหนาปกนอกและปกใน) 

 

 

 

 

(เรือ่ง)…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

โดย 

 

   1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   2 ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

   3…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

 

 

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานฉบบันี้เปนสวนประกอบของโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ระดับ…………………………………… 

ในการเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

จัดโดย 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิประจําป  2560 

ระหวางวันที่  16-18   สิงหาคม  2560 

 

 



 

 

 

(ตัวอยางหนาบทคัดยอ) 

 

 

ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 

     …..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 

 

ชื่อผูทําโครงงาน    

         

1……………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

          2………………………………………………………………………………………………………….……………………………..  

3………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

ชื่ออาจารยทีป่รกึษา   

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

โรงเรียน…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

 

บทคัดยอ 

 

 ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 

งานสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาต ิประจําป 2560   

“จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร  เสรมิสรางชาติดวยเทคโนโลยี สูวิถีแหงนวัตกรรม”

ระหวางวันที่  16-18  สิงหาคม  2560 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

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

 

ชื่อสถานศึกษา ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 

ที่อยู          ……………………………………………………………………………………………………………………........................... 

โทรศัพท    ………………………………………………………………….โทรสาร……………………………………………………………… 

 

สมัครเขารวมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร    

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

รายชื่อนักเรียน 

1. ……………………………………………………………………………….…………………………………….. .ชั้น……………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………….…………………………….. .ช้ัน……………………………… 

3. ………………………………………………………………………………….………………………………….. .ช้ัน……………………………… 

 

ชื่อโครงงาน................................................................................................................................................................. 

 

รายชื่ออาจารยผูควบคุม 

1………………………………………………………………………….……………………………หมายเลขโทรศัพท…………………………… 

    

 

 

        ลงชื่อ…………….………………….…………………… 

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

                                                                                    ตําแหนง…………………..………………………….. 

       

หมายเหต ุ -  หมดเขตรับสมัคร วันที่  11 สิงหาคม  2560 


	ส่วนประกอบของการเขียนรายงาน
	บทคัดย่อ


