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ระเบียบการรับสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด 
  เป็นนักเรียนที่ก ำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  และมัธยมศึกษำตอนปลำย  
2.  ระเบียบการประกวด 
  2.1  สถำนศึกษำสำมำรถส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมได้ระดับละ  2  ทีม  ทีมละ ไม่เกิน 3 คน 

2.2  กิจกรรม  แบ่งเป็น  2  ระดับ  คือ มัธยมศึกษำตอนต้น  และ มัธยมศึกษำตอนปลำย 
 2.3  เงื่อนไขกำรส่งโครงงำนเข้ำประกวด  

2.3.1  สถำนศึกษำสำมำรถส่งโครงงำนเข้ำร่วมกิจกรรมได้ไม่เกินระดับละ 2  โครงงำน   
ทุกโครงงำนต้องส่งในนำมของโรงเรียนและเป็นโครงงำนที่ไม่ได้คัดลอกเลียนแบบผู้อื่น 

2.3.2  แต่ละโครงงำนจะต้องท ำโดยนักเรียนไม่เกิน 3 คน ทุกคนจะต้องยังคงศึกษำอยู่ในระดับ 
ที่ส่งโครงงำนเข้ำกิจกรรมและมีอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่เกิน  2  คน เป็นโครงงำนที่นักเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรเองทั้งหมด  
ตั้งแต่เริ่มท ำจนถึงกำรจัดแสดง  และกำรรำยงำนประกอบ 

      2.3.3  โครงงำนที่ส่งเข้ำร่วมกิจกรรม  ต้องไม่เคยส่งประกวดท่ีใดมาก่อน ถ้าพบว่าเคยเข้าร่วม 
ประกวดจะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมประกวด 
                2.3.4 ทุกโครงงำนที่ประสงค์เข้ำร่วมกำรแข่งขัน  จะต้องส่งใบสมัครเข้ำแข่งขันบทคัดย่อและ 
รำยงำนผลกำรท ำโครงงำน จ ำนวน  10  ชุด  ถึง   
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  อ.เมือง  จ. สกลนคร  47000   
โทร. 042-970030 โทรสำร 042-970029  ภายในวันที่  วันที่ 8  สิงหาคม  2561 

(กรณีเอกสำรไม่ครบคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์  ในกำรตัดสิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรม) 
      2.3.5  ทุกโครงงำนต้องจัดแสดงด้วยตัวนักเรียนเท่ำนั้น  โดยจัดท ำค ำอธิบำยต่ำง ๆ  

รวมทั้งชื่อโรงเรียน ชื่อโครงงำน ระดับท่ีเข้ำประกวด  ผู้ท ำโครงงำน และอำจำรย์ที่ปรึกษำติดบนแผงแสดงโครงงำน
ตำมรูปแบบกำรจัดแสดงโครงงำน 
                2.3.6  ทุกโครงงำนต้องแสดงอุปกรณ์  ตัวอย่ำงชิ้นงำนและภำพถ่ำยกิจกรรมประกอบกำร 
จัดแสดง  และมีนักเรียนผู้ท ำโครงงำนให้ค ำอธิบำย ทุกโครงงำนต้องลงทะเบียนและจัดแสดงบริเวณท่ี 
จัดงำน  จนถึงประกำศผลกำรตัดสิน ทุกโครงงำนต้องแสดงข้อมูลที่เป็นจริง ไม่แสดงข้อมูลที่เป็นเท็จ และสำธิต 
กำรทดลองให้เห็นได้จริง 
                2.3.7  โครงงำนใดไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไข  คณะกรรมกำรยินดีให้จัดแสดงได้แต่ 
จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำตัดสินกำรประกวด 
3.  เกณฑ์การตัดสิน 

3.1  กำรตัดสินผลกำรประกวดโครงงำน   คะแนนเต็ม         100  คะแนน 
3.1.1  กำรเขียนรำยงำน                  20  คะแนน  
3.1.2  กำรจัดแสดงโครงงำน                30  คะแนน 
3.1.3  กำรอภิปรำยปำกเปล่ำและตอบค ำถำม              50  คะแนน 
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3.2  กำรตัดสินเป็นไปตำมข้อตกลงของคณะกรรมกำร  โดยพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรตัดสินและ 
ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรให้ถือว่ำเป็นข้อยุติ 
4.  รางวัลการประกวดโครงงาน 
  4.1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  4.1.1  ระดับเหรียญทอง    
  4.1.2  ระดับเหรียญเงิน 
  4.1.3  ระดับเหรียญทองแดง 
 *ผู้เข้ำร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบรับรองกำรแข่งขัน 
5.  วันเวลา และสถานที่แข่งขัน 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ 16  สิงหาคม 2561 
   เวลำ  08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน บริเวณหน้ำหอประชุมจำมจุรี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
   เวลำ  08.30 - 10.00 น.  จัดแสดงโครงงำน 
   เวลำ  10.00 - 14.00 น.  อภิปรำยปำกเปล่ำ 
   สถำนที่แข่งขัน หอประชุมจำมจุรี 2  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ 17  สิงหาคม 2561 
   เวลำ  08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบียน บริเวณหน้ำหอประชุมจำมจุรี 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
   เวลำ  08.30 - 10.00 น.  จัดแสดงโครงงำน 
   เวลำ  10.00 - 14.00 น.  อภิปรำยปำกเปล่ำ 
   สถำนที่แข่งขัน  หอประชุมจำมจุรี 2  มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
6.  การสมัคร  
 ส่งใบสมัคร  ในนำมหัวหน้ำสถำนศึกษำ  พิมพ์ชื่อ – สกุล ผู้เข้ำแข่งขัน  ระดับชั้นเรียน   
และชื่ออำจำรย์ผู้ควบคุม   (ตำมแบบฟอร์มแนบท้ำย)  ไปยัง             

คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร  อ.เมือง  จ. สกลนคร  47000     

หรือส่งมำที่  e-mail: katin3992@gmail.com  หมดเขตรับสมัคร  วันที่  8 สิงหำคม  2561 
(ยึดตำมไปรษณีย์ต้นทำง ) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำร่วมกำรแข่งขัน   ภำยในวันที่   11  สิงหำคม  2561 
ติดต่อและสอบถำมรำยละเอียดได้ท่ีส ำนักงำนคณบดี  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0 4297 0030 
โทรสำร  0 4297 0029  หรือจำกเว็บไซต์  http://sci.snru.ac.th 
 
หมายเหตุ จะไม่อนุญาตให้เข้ามาสมัครในวันลงทะเบียนการประกวดโครงงาน 
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รูปแบบการเขียนรายงาน 
 

ขนำดของกระดำษเขียนรำยงำนให้ใช้กระดำษพิมพ์ขนำด A4  ขนำดตัวอักษรที่ใช้พิมพ์  16 -18 point 
โดยมีองค์ประกอบของบทคัดย่อ  ปกนอก  ปกใน  และล ำดับเนื้อหำในรำยงำนดังตัวอย่ำง 
 
 

ส่วนประกอบของการเขียนรายงาน    
(พิมพ์หน้าเดียว) 

 
บทคัดย่อ 
กิตติกรรมประกาศ 
สารบัญ 
บทที่  1  บทน า 
บทที่  2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
บทที่  3  วัสดุ - อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 
บทที่  4  ผลการด าเนินการ 
บทที่  5  สรุปผลและอภิปรายผล 
บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 

 
 หมายเหตุ   กำรเขียนปกนอก ปกใน และตัวอย่ำงหน้ำบทคัดย่อ  ดูตัวอย่ำงต่อท้ำยระเบียบกำรแข่งขัน 
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 (ตัวอย่างหน้าปกนอกและปกใน) 
 
 

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

โดย 
 
   1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   2 ………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 
   3…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
 
 
โรงเรียน………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ระดับ…………………………………… 

กิจกรรมกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ในงำนสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์แห่งชำติ ส่วนภูมิภำค ประจ ำปี  2561 

ระหว่ำงวันที่  16-18   สิงหำคม  2561 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
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(ตัวอย่างหน้าบทคัดย่อ) 
 

 
ชื่อโครงงำน…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
     …..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
 
ชื่อผู้ท ำโครงงำน    

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

          2………………………………………………………………………………………………………….……………………………..  
3………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 
ชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ   

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
โรงเรียน…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
 

บทคัดย่อ 
 
 ………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2561 

“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2561 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ชื่อสถานศึกษา ……………………………………………………………………………….……………………………………………………….. 
ที่อยู่          ……………………………………………………………………………………………………………………........................... 
โทรศัพท์    ………………………………………………………………….โทรสาร……………………………………………………………… 
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์    

 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
รายช่ือนักเรียน 
1. ……………………………………………………………………………….…………………………………….. .ชั้น……………………………… 
2. ……………………………………………………………………………………….…………………………….. .ชั้น……………………………… 
3. ………………………………………………………………………………….………………………………….. .ชั้น……………………………… 
 
ชื่อโครงงำน.................................................................................................................. ............................................... 
 
รายช่ืออาจารย์ผู้ควบคุม 
1………………………………………………………………………….……………………………หมำยเลขโทรศัพท์…………………………… 
    
 
 
        ลงชื่อ…………….………………….…………………… 
           (……………..……………...…………………………) 
                                                                                    ต ำแหน่ง…………………..………………………….. 
       
หมำยเหตุ -  หมดเขตรับสมัคร วันที่  8  สิงหำคม  2561 

http://sci.snru.ac.th/

