
รายละเอียดโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

******************************** 
 

๑. กิจกรรมตามประเพณี  
  ๑.๑  พิธีถวายพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า         
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  
 ๑.๒  จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
 ๑.๓  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสม เด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพล                
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ 
“พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”  
 ๑.๔  กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจหลัก/มีความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๕  การแสดง/น าเสนอผลงาน/การสาธิต/การทดลอง/การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนจ าหน่าย ผลผลิตจาก           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

๒. กิจกรรมหลัก  
 ๒.๑ กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เป็นภารกิจหลัก/มีความ
เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 
 ๒.๒  การแสดง/น าเสนอผลงาน/การสาธิต/การทดลอง/การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนจ าหน่ายผลผลิตจาก           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒.๓ การประกวด 
   ๒.๓.๑  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
    เป็นโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียนเป็นผู้คิดค้นริเริ่มศึกษา 
และจัดท าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นโครงงานประเภททดลอง/ส ารวจก็ได้ โดย
ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อื่นและไม่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลมาแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 
 



 ๕ 

      ๑) การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
      (๑)  ระดับประถมศึกษา 

                  (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      (๓)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      ๒) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ ง ๓ ระดับ          
ระดับละไม่เกิน ๒ โครงงาน  (ผู้จัดท าโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) โดยส่งชื่อโครงงาน                
ชื่อนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบส่งโครงงานเข้าประกวดไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์            
คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ๓) น าโครงงานที่ส่งเข้าประกวดติดตั้งและลงทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (อาคารสีฟ้าตั้งอยู่
ระหว่างอาคารเรียน ๓ และอาคารเรียน ๕) พร้อมทั้ งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และแผ่นพับ                  
จ านวน ๖ ชุด ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  (อาคารสีฟ้าตั้งอยู่ระหว่างอาคารเรียน ๓ และอาคารเรียน ๕)                   
โครงงานทุกระดับต้องตั้งแสดงในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.    
      ๔) คณะกรรมการจะตรวจให้คะแนน ในวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒             
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยนักเรียนจะต้องอยู่ประจ าโครงงานเพื่อน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 
และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ  
      ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒    
      ๖) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th             
      ๗) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
      ๘) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
       (๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสมบูรณ์ของโครงงาน การท าโครงงาน
ต้องเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
       (๒) ออกแบบและท าด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ 
เพียงให้ค าปรึกษาแนะน าเท่านั้น 
 



 ๖ 

       (๓) รายงานของโครงงานต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตามแบบรายงาน
โครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งแผงส าหรับโครงงาน ท าด้วยไม้อัดตามขนาด คือ แผ่น ก ๑ ก ๒ ขนาด ๖๐ ซม.  
x ๑๐๐ ซม. และแผ่น ข ขนาด ๑๐๐ ซม. x ๑๒๐ ซม. ติดบานพับ ห่วงรับ ขอสับท ามุมฉากกับตัวแผ่น
กลาง (ดังรูป) เจ้าของโครงงานเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการท าแผงส าหรับโครงงานของตน 
 

๖๐  ซ.ม.                                 ๑๒๐  ซ.ม.                        ๖๐  ซ.ม. 
 
 
๑๐๐  ซ.ม.  ก ๑  

 
 
ข 

 
 
       ก ๒   ๑๐๐ ซ.ม. 
 
 

       
     ๘) การท ารายงานโครงงานวิทยาศาสตร์มีขั้นตอน ดังนี้ 
       ชื่อโครงงาน………………………………………………………...…… 
             จุดมุ่งหมาย……………………………………………………….……… 

  ผู้จัดท า   
       (๑) ..………………………………………………..…………...… 

   (๒) ..……………………………………………………….……… 
  (๓) ………………………………………………………..….…… 
  อาจารย์ที่ปรึกษา 

       (๑) ……………………………………………..……………….… 
       (๒)……………………………………………..………..………… 
       (๓)……………………………………………..…………..……… 

  อุปกรณ์ท่ีใช้ 
       (๑)..……………………………………………………..…..…… 
       (๒)……………………………………………………….….….… 
       (๓)…………………………………………………………...…… 
       วิธีปฏิบัติการ/ทดลอง 
       (๑)…………………………………………………………..…… 
       (๒)…………………………………………….…………….…… 
       (๓)………………………………………………….……….…… 
 



 ๗ 

       ผลปฏิบัติการ/ทดลอง 
       (๑)………………………………………………………..…....… 
       (๒)…………………………………………………….……..…… 
       (๓)……………………………………………………….…....… 
       สรุปผลการปฏิบัติการ/ทดลอง 
       (๑)………………………………………………………………… 
       (๒)……………………………………………………..…….…… 
       (๓)………………………………………………………..…….… 
       ข้อเสนอแนะ 
       (๑)……………………………………………………..…….…… 
       (๒)………………………………………………………..….…… 
       (๓)…………………………………………………….…...…..… 
       หนังสือ หรือ เอกสารอ้างอิง 
       (๑)……………………………………………………..…………. 
       (๒)………………………………………………….……….….… 
       (๓)……………………………………………………….….…… 
 
   ๒.๒.๒  การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์  
      เป็นโครงงานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่นักเรียนเป็นผู้คิดค้นริเริ่มศึกษา และจัดท า
ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยไม่ ได้ลอกเลียนแบบจากผู้ อ่ืนและไม่ เป็นผลงาน                  
ที่ได้รับรางวัลมาแล้วมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  
       (๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา  
       (๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๓) ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน  
       (๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๓ คน 
       (๒) จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ 



 ๘ 

      ๔) วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
       (๑) ส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานทีมละ ๒ คน     
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒ ๕ ๖ ๒  ห รื อ ส มั ค ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
       (๒) ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มและแผ่นพับ จ านวน ๓ ชุด และ            
น าแผงโครงงานมาติดตั้งและลงทะเบียน ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.                      
ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ปีกด้านข้างหอประชุมไพรพะยอมทิศเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โครงงานทุกระดับต้องตั้งแสดงในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒                
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ด้านข้างหอประชุมไพรพะยอมทางทิศเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    
       (๓) น าแผงโครงงานมาแสดงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๖๐ ซ.ม.  ๖๐ ซ.ม. 
 
ก 

 
ข 
 

 
ก 

   ๑๒๐ ซ.ม.  
       (๔) อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่น ามาสาธิตอาจวางบนโต๊ะ โดยยื่นออกมาจากโต๊ะ            
ไม่เกิน ๖๐ ซ.ม. 
       (๕) น าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามใช้เวลา
ประมาณ ๑๐ นาที ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป 
       (๖)  สื่อ ผู้ส่งโครงงานเข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง 
       (๗)  พ้ืนที่จัดวางแผงโครงงานจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๑.๕๐ ม. × ๑.๐๐ ม.  
      ๕) เกณฑ์การให้คะแนน ๑๐๐ คะแนน  
       (๑) การเลือกหัวข้อโครงงาน   ๕  คะแนน  
       (๒) ความส าคัญของโครงงาน   ๑๐ คะแนน  
       (๓) จุดมุ่งหมาย และสมมติฐาน(ถ้ามี)   ๑๐ คะแนน  
       (๔) เนื้อหา ความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
             ๒๐ คะแนน  
       (๕) วิธีด าเนินงานและผลที่ได้รับ   ๑๐ คะแนน  
       (๖) ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน  
             ๑๐ คะแนน 
       (๗) การน าเสนอปากเปล่าและการตอบข้อซักถาม  ๑๕ คะแนน 

๑๐๐ ซ.ม. 



 ๙ 

       (๘) การเขียนรายงานโครงงานถูกต้องตามรูปแบบ  ๑๐ คะแนน 
       (๙) การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า   ๕ คะแนน 
       (๑๐) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     ๕ คะแนน 
      ๖) เกณฑ์การตัดสิน  
       (๑ ) การแข่ งขันมี  ๕  รางวัล เรียงตามคะแนนสู งสุ ด  คือ  ชนะเลิ ศ                 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และชมเชย ๒ รางวัล 
       (๒) ในกรณีที่มีผู้ชนะล าดับสูงสุดได้คะแนนเท่ากันมากกว่า ๑ ทีม             
ให้พิจารณาล าดับที่ตามล าดับข้อของการให้คะแนน เช่น มีผู้ที่ได้คะแนนข้อที่ ๑ เท่ากันให้ดูคะแนนข้อที่ ๒ 
ผู้ใดได้คะแนนข้อที่ ๒ มากกว่าถือเป็นผู้ชนะแต่ถ้าข้อที่ ๒ เท่ากัน ให้ดูคะแนนในข้อถัดไป กรณีคะแนน
เท่ากันทุกข้อให้ใช้วิธีจับฉลาก 
       รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ 

ปกนอก 
เรื่อง....................................................................................................................... ................ 

โดย 
๑...........................................................................................................................................  
๒............................................................................................................................ ...............  
๓............................................................................................................................................  

โรงเรียน.......................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................  
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภท.............................................ระดับชั้น................. 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ปกใน 

เรื่อง.......................................................................... .............................................. 
โดย 

  ๑............................................................................................................................ ............. 
๒............................................................... ..........................................................................    
๓............................................................................................................................ ............. 

ครูที่ปรึกษา ๑...................................................................................................................................  
ครูที่ปรึกษา ๒............................................................................................................................ ....... 
  โรงเรียน.......................................................................................  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................................... 
 



 ๑๐ 

รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 
 
  บทคัดย่อ 
  กิตติกรรมประกาศ 
  สารบัญตาราง 
  สารบัญรูปภาพ 
  บทที่ ๑  บทน า 
  บทที่ ๒  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  บทที่ ๓  วิธีการด าเนินการ                               
  บทที่ ๔  ผลการด าเนินการ       ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า 
  บทที่ ๕  สรุปผลการด าเนินการ  
     /อภิปรายผลการด าเนินการ 
  ภาคผนวกไม่เกิน  ๑๐  หน้า 
  บรรณานุกรม 
   หมายเหตุ      
   ๑. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาดเอ ๔ พิมพ์หน้าเดียว         
ความยาวไม่เกิน ๒๐ หน้า เฉพาะบทที่ ๑-๕ รวมสรุปผลการด าเนินการ อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน                
๑๐ หน้า และท ารายงานส่งจ านวน ๓ ชุด (ส่งให้กรรมการก่อนการแข่งขัน) ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
พร้อมน าแผงโครงงานมาติดตั้งและลงทะเบียน ณ หอประชุมไพรพะยอม (ปีกด้านทิศเหนือ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี 
   ๒. ให้ก าหนดรูปแบบอักษร (Font) เป็นอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร                   
แบบปกติ ขนาด ๑๖ pt และขนาดหัวข้อ ๑๘ pt 
      ๓. รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนดจะถูกตัดคะแนน 
      ๗) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th  
      ๘) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 
   ๒.๓.๓  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  เพ่ือเปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์            
น าผลงานของตนเองออกแสดงต่อสาธารณชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
      ๑) การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 



 ๑๑ 

       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด ได้ทั้ง ๓ ระดับๆ          
ละไม่เกิน ๒ โครงงาน (ผู้จัดท าสิ่งประดิษฐ์ไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) ส่งชื่อสิ่งประดิษฐ์ ชื่อนักเรียนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ภายในวันที่  ๙  สิ งหาคม ๒๕๖๒  หรือสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์                           
คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒    
      ๓) น า สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ที่ ส่ ง เข้ า ป ร ะ ก ว ด ไป ติ ด ตั้ ง แ ล ะ ล ง ท ะ เบี ย น                               
พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และแผ่นพับ จ านวน ๖ ชุด ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๑๓ .๐๐-๑๖ .๓๐น . ถึงวันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารเรียน ๙  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดังนี้  
       - ระดับประถมศึกษา ณ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน ๙             
         ชั้น ๑ 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โถงด้านหน้าห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์  
         อาคารเรียน ๙ ชั้น ๑ 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องบุษบงกช อาคารเรียน ๙ ชั้น ๑ 
         สิ่งประดิษฐ์ทุกระดับต้องตั้งแสดงในวันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.         
      ๔) คณะกรรมการจะตรวจให้คะแนน ในวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. โดยนักเรียนจะต้องอยู่ประจ าโครงงานเพื่อน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 
และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ 
      ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒  
      ๖) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th                         
      ๗) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
      ๘) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยยึดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
       (๑) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์ของสิ่งประดิษฐ์การท า
สิ่งประดิษฐ์ ต้องเป็นไปตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 



 ๑๒ 

       (๒) ออกแบบ และท าด้วยตนเอง สาธิตการใช้งานจริง หรือหากไม่สามารถ
สาธิตได้ในงานให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวและน ามาเสนอต่อคณะกรรมการ และตอบค าถาม ในวันที่ ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 
       (๓) รายงานของสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตามแบบรายงาน 
 

รูปแบบการเขียนรายงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 

 รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษรแบบปกติ ขนาด ๑๖ pt และ
ขนาดหัวข้อ ๑๘ pt พิมพ์เอกสารโดยใช้กระดาษขนาด A๔ พิมพ์หน้าเดียว  
 ๑. ปกรายงาน 

รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
เรื่อง 

(ชื่อเรื่อง)............................................................... 
โดย 

๑……………………………………………………………...……… 
๒………………………………………………………..……………. 
๓………………………………………………….…………….……. 

อาจารย์ที่ปรึกษา 
๑……………………………………………….…………..……….. 
๒……………………………………………….…………..……….. 

 
ระดับ..................................................................................................  

โรงเรียน.......................................... จังหวัด………………….……………………. 
 

๒. รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 
บทคัดย่อ 
 เป็นข้อความโดยสรุปของรายงานที่สั้น ได้ใจความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญ

ของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดประสงค์ของการท าโครงงาน วิธีด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน โดยไม่มี
การอ้างอิง ยกตัวอย่าง ภาพ ตาราง ค าวิจารณ์ 

กิตติกรรมประกาศ 
 เป็นส่วนที่ผู้ท าโครงงานเขียนแสดงความขอบคุณ บุคคล สถาบัน หน่วยงาน ที่ให้

ความช่วยเหลือ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ให้ค าปรึกษาข้อคิดเห็น  



 ๑๓ 

สารบัญ 
บทที่ ๑ บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 
 กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือสิ่งที่สนใจ ที่น ามาศึกษา 

ปรับปรุง หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยอธิบายในภาพกว้างและเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อโครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึง
ความส าคัญเพราะเหตุใดจึงท าโครงงานนี้ หากเป็นเรื่องที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ ให้เราให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงมีการ
ท าซ้ าหรือมีการปรับปรุงในเรื่องตัวแปรใด หรือมีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร 

วัตถุประสงค์ 
 ระบุถึงสิ่งที่ต้องท าในโครงงานให้ชัดเจน  
ตัวแปร (ถ้ามี) 
 ตัวแปรต้น 
 ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรควบคุม 
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ทบทวนวรรณกรรม 
 ประกอบดัวยเนื้ อหา หรือทฤษฎี  จากเอกสารต ารา งานวิจัย โครงงาน

วิทยาศาสตร์ หรือเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ศึกษามาก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มา เอกสาร
เหล่านี้ควรเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย 

บทที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน 
 อุปกรณ ์
 โครงสร้างหรือแบบจ าลองสิ่งประดิษฐ์ 
 วิธีการทดลอง 
บทที่ ๔ ผลการด าเนินงาน 
 เป็นการรายงานผลการศึกษา การประดิษฐ์ ผลการท างานของสิ่งประดิษฐ์ 

ประสิทธิภาพการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ค้นพบด้วยตนเองจากการทดลอง รวมทั้งรายงานผลการศึกษา
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน  

บทที่ ๕ สรุปผลการด าเนินงาน 
 สรุปผลการทดลอง 
 ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 

 



 ๑๔ 

   ๒.๓.๔  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล เพ่ือส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดใน
การอนุรักษ์แนวรีไซเคิล มุ่งเน้นเรื่องความหมายและเหตุผลของการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในการตกแต่ง
แหล่งที่มาของวัสดุสามารถหาได้ง่ายและน ามาสร้างได้จริง ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรแนวรีไซเคิล 
    ๑) การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
     (๑) ระดับประถมศึกษา 
     (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     * โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดระดับละ ๑ ทีม
เท่านั้น 
    ๒) ในแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดอย่างน้อยทีมละ ๓ ชุด 
    ๓) เตรียมการแสดงเพ่ือน าเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิล พร้อมเตรียมแผ่น CD เพลงเพ่ือ
ประกอบการประกวดครั้งนี้ด้วย 
    ๔) สามารถส่งรายชื่อชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดตามแบบการประกวดถึง           
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครเข้าร่วมการ
ประกวดได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 
    ๕) ประกวดในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น. 
เริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
    ๖) เกณฑ์การตัดสิน  
     (๑) การน าเสนอชุดวัสดุรีไซเคิลที่น ามาประดิษฐ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์             
ความสวยงามเหมาะสมของชุด 
     (๒) บุคลิกภาพและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
     (๓) ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ  
    ๗) ผลการประกวดของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย 
    ๘) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
    ๙) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ 
หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบรางวัลเริ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 



 ๑๕ 

   ๒.๓.๕ ประกวด Science Show เป็นการประกวด Science Show เพ่ือเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง มีความ
สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีกระบวนการคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
    ๑) การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
     (๑)  ระดับประถมศึกษา 
     (๒)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     (๓)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน ส่งรายชื่อผู้เข้า
ประกวดตามแบบตอบรับการประกวดถึงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒   
    ๓) ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับจะแข่งขัน Science Show ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ลงทะเบียน เพ่ือรับล าดับการประกวด ณ จุดรับลงทะเบียนหน้าเวทีประกวด ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-                  
๐๘.๕๐ น. และเริ่มการประกวดตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
     - สถานที่ แข่งขันระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ณ เวทีกิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี  
     - สถานที่แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศาลาชมรม ศอ.ศอ. 
    ๔) เกณฑ์การตัดสิน 
     (๑) เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ   ๕๐% 
      ๑.๑ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
      ๑.๒ ความส าเร็จของการทดลองหรือการแสดง 
      ๑.๓ การเชื่อมโยงถึงประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
      ๑.๔ ความคิดสร้างสรรค์ 
     (๒) ความเหมาะสมของอุปกรณ์และความปลอดภัยในการแสดง ๑๐% 
     (๓) ชุดแต่งกาย     ๑๐% 
     (๔) ผู้ชมมีส่วนร่วม     ๑๐% 
     (๕) ใช้เวลาในการแสดง (ก าหนดให้ ๑๐ นาที)   ๑๐% 
     (๖) บุคลิกภาพของผู้แสดง    ๑๐% 
    ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ         
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
    ๖) การตัดสินของกรรมการถอืเป็นเด็ดขาด 



 ๑๖ 

    ๗) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบรางวัลเริ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 
 ๒.๔ การแข่งขัน 
   ๒.๔.๑ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นการส่งเสริม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์และจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 

     (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ ระดับละ ๑ คน 
      ๓) ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนวันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๐๘.๕๐ น.  
และท าการแข่งขันวาดภาพในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ อาคารเรียน ๓              
ชั้น ๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      ๔) ให้ส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขันถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ภายในวันที่  ๙  สิ งหาคม ๒๕๖๒  หรือสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์                   
คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒  และชมเชย 
      ๖) ผู้เข้าแข่งขันระดับประถมศึกษาให้ใช้สีน้ า และระดับมัธยมศึกษาให้ใช้           
สีโปสเตอร์ โดยให้เตรียมอุปกรณ์มาเอง (กระดาษคณะกรรมการจะจัดเตรียมไว้ให้) หัวข้อในการวาดภาพ
คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่ง
นวัตกรรม” 
      ๗) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  
       โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ  
       (๑) องค์ประกอบของภาพ 
       (๒) ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อที่ก าหนด 
      ๘) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th   



 ๑๗ 

      ๙) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 
   ๒.๔.๒  การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการใช้ภาษา
บรรยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เข้าใจโดยง่ายทั้งยังเป็นการฝึกและส่งเสริมให้นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนสนใจติดตามความรู้ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
      ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับได้แก่ 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ คน 
      ๓) ลักษณะของการพูด เป็นการพูดและแสดงออกในที่ชุมชน   
      ๔) ให้ ผู้ เข้ าแข่ งขันพูด ใน เวลาคนละ ๕  นาที  โดยพูดในหั วข้อเรื่อง                     
“จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
      ๕) เกณฑ์การตัดสิน การแข่งขันพูดทางวิทยาศาสตร์ 
       (๑) การใช้ภาษาตามหลักภาษา ๒๕  คะแนน 
       (๒) เนื้อหาตรงประเด็น  ๒๕  คะแนน 
       (๓) ท่าทางและบุคลิกภาพ  ๒๐  คะแนน 
       (๔) สื่อประกอบการพูด  ๑๕  คะแนน 
       (๕) เวลาที่ใช้พูด  ๑๕  คะแนน 
          รวม             ๑๐๐  คะแนน   
       โดยการแข่งขันใช้เกณฑ์การตัดสินเหมือนกันทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย             
      ๖) ผู้เข้าแข่งขันทุกระดับจะแข่งขันการพูด ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น. ณ อาคารเรียน ๓ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป   
       - ลงทะเบียนทุกระดับชั้น ณ อาคารเรียน ๓ ชั้น ๒ 
       - ระดับประถมแข่งขัน ณ ห้อง ๓๓๐๔ 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขัน ณ ห้อง ๓๒๐๖ 
       - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขัน ณ ห้อง ๓๔๐๑ 



 ๑๘ 

      ๗) ให้ส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขันถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ภายในวันที่  ๙  สิ งหาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ท างเว็บไซต์                      
คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
      ๘) ผลการแข่งขันของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย  

       ๙) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
      ๑๐) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 

   ๒.๔.๓ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่กระตุน้ให้ นักเรียน นักศึกษา 
มีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญของคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
       (๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา  
       (๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๓) ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
       (๑) แข่งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน โดยใช้ผู้ เข้าแข่งขันคนเดิม            
ตลอดช่วงการแข่งขัน 
       (๒) จ านวนผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ต่อ ๑ ระดับ 
      ๔) วิธีด าเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
       (๑) ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอนจ านวน ๑ คน 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม 
๒ ๕ ๖ ๒  ห รื อ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม ก า ร ป ร ะ ก ว ด ไ ด้ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
       (๒) กิจกรรมการแข่งขัน ผู้ เข้าแข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ 
       (๓) แบบทดสอบในแต่ละระดับชั้นใช้เนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
แกนกลางของ สสวท. มีกติกาดังนี้ 



 ๑๙ 

        ๓.๑ เวลาในการแข่งขัน ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
        ๓.๒ ท าแบบทดสอบทั้งหมด ๒๐ ข้อ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๔๐ 
คะแนน   
        ๓.๓ หลังจากท าแบบทดสอบครบ ๑๐ ข้อแรก ให้ผู้แข่งขันพัก                
๑๐ นาที แล้วเริ่มท าต่อจนครบ    
      ๕) เกณฑ์การตัดสิน  
       (๑ ) การแข่ งขันมี  ๕  รางวัล เรียงตามคะแนนสู งสุ ด  คือ  ชนะเลิ ศ                  
รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
       (๒) ถ้าคะแนนรวมระดับใดเท่ากันจะต้องแข่งขันเพ่ือหาผู้ชนะเพียง                
๑ รางวัลเท่านั้น โดยใช้ข้อสอบส ารอง 
      ๖) ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๕๐ น. 
และท าการแข่ งขันการตอบปัญ หาวันที่  ๑๖  สิ งหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙ .๐๐ -๑๒.๐๐ น .                    
ณ หอประชุมไพรพะยอม  
      ๗) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 
   ๒.๔.๔ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้ในเวลาจ ากัด ฝึกการท างานร่วมกัน รู้จักน าความรู้มาใช้ รู้จักคิด
ตัดสินปัญหา โดยใช้ข้อมูลและปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักสังเกต สิ่งรอบตัวด้วยความพินิจพิเคราะห์เป็น
ผู้ติดตามข่าวสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
      ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
       (๑) ระดับประถมศึกษา 
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
       (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
      ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษาส่งเข้าแข่งขันได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๒ คน 
      ๓) ผู้ เข้าแข่งขันลงทะเบียน วันที่  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐ .๓๐–
๑๒.๓๐ น. และท าการแข่งขันการตอบปัญหา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.               
ณ หอประชุมไพรพะยอม  
      ๔) ส่งรายชื่อผู้ เข้าแข่งขัน ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี  ภายในวันที่  ๙  สิ งหาคม ๒๕๖๒  หรือสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ทางเว็บไซต์                          



 ๒๐ 

คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผู้ที่ส่งรายชื่อเข้า
แข่งขันมายังคณะวิทยาศาสตร์ภายระยะเวลาที่ ก าหนดเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ไม่รับสมัคร                   
ณ โต๊ะลงทะเบียนในวันแข่งขัน 
      ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับมี ๓ ประเภท คือ ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ รองชนะเลิศอันดับ ๒   

       ๖) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 
      ๗) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบ
รางวัลเริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 
   ๒.๔.๕ การแข่งขันจรวดขวดน้ า 

  ๑) ระดับการแข่งขัน แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
       (๑) ระดับประถมศึกษา  
       (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

 (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
      ๒) คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ 
       (๑) ก าหนดให้ ๑ ทีม ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน ๓ คน   
       (๒) สมาชิกในทีมใดๆ ไม่สามารถเป็นสมาชิกของทีมอ่ืนได้อีก 
       (๓) ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   
       (๔) ก าหนดให้แต่ละโรงเรียนสมัครได้ระดับการแข่งขันละไม่เกิน ๑ ทีม  
       (๕) ก าหนดให้โรงเรียนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในนามของโรงเรียนและมี
อาจารย์เป็นผู้ควบคุมทีม ๑ ท่าน และให้ผู้แข่งขันไปในสนามยิงได้เพียง ๓ คน เท่านั้น 
 
      ๓) การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
       แจ้งความจ านง ขอสมัครเข้าร่วมแข่งขันฯ ได้ที่  ส านักงานคณบดี              
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ ภายในวันที่               
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ หรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ ไม่เกินวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 
      ๔) ประเภทการแข่งขันประเภทความแม่นย า ระยะ ๗๐ เมตร   

  ๕) ข้อก าหนดของจรวดขวดน้ า 
       (๑)  เป็นจรวดขวดน้ าที่ท ามาจากขวด PET ไม่จ ากัดขนาด 



 ๒๑ 

       (๒) เป็นจรวดขวดน้ าที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง ไม่จ ากัดรูปแบบและไม่จ ากัดวัสดุ          
ที่ใช้ตกแต่ง (ห้ามใช้โลหะทุกชนิด) 
       (๓) เป็นจรวดขวดน้ าที่ต้องใช้แรงขับดันจากน้ า และแรงดันอากาศ               
จาก ปั๊มลม หรือสูบลมเท่านั้น 
       (๔)  วัสดุส าหรับท าหัวจรวด ต้องไม่เป็นอันตราย (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ              
ของกรรมการ) 
      ๖) ข้อก าหนดของฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 
       (๑)  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องน าฐานปล่อยจรวดขวดน้ าและปั๊มลมหรือ
สูบลมมาเอง โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ ขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงไม่เกิน ๒.๐X ๒.๐ X ๑.๕ เมตร 
      ๗) ข้อก าหนดการลงทะเบียน 

 (๑)  ลงทะเบียน ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐–๑๐.๐๐ น.             
ณ เต็นท์รับลงทะเบียนบริเวณสนามฟุตบอล สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบัน กศน.ภาค) เริ่มแข่งขันเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 (๒) กรณีท่ีผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนช้ากว่าเวลาที่ก าหนดคณะกรรมการ 
สงวนสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  
       (๓) ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียน เพ่ือรับทราบล าดับการปล่อยจรวดขวดน้ า 
       (๔)  หลังจากลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันจะได้รับบัตรคิวการแข่งขัน 

 (๕)  หลักฐานการลงทะเบียน ประกอบด้วยแบบฟอร์มประวัติผู้เข้าแข่งขัน 
ที่กรอกรายละเอียดแล้ว 
      ๘) ข้อก าหนดการตรวจสอบจรวดขวดน้ าและฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 
       (๑) ผู้ เข้าแข่งขันต้องน าจรวดขวดน้ าที่จะใช้ในการปล่อยครั้งนั้นให้
คณะกรรมการตรวจสอบก่อน ไม่เกิน ๒ ล า เพ่ือส ารองในกรณีที่เกิดข้อขัดข้องในการติดตั้งจรวดขวดน้ าที่
ฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 
       (๒)  ฐานปล่อยจรวดต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าไปใช้ใน           
การปล่อยทุกครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขข้อก าหนดฐานปล่อยจรวดขวดน้ า   
      ๙) ข้อก าหนดการเติมน้ า 
       (๑) ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้น้ าที่คณะกรรมการเตรียมให้เท่านั้น 
       (๒) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันผสมวัสดุใดๆ ลงไปในน้ าที่บรรจุ
ภายในจรวดขวดน้ า 
       (๓) กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบภายหลังและมีหลักฐานแสดงว่าเจตนา
น าของเหลว และ/หรือ วัสดุใดๆ บรรจุลงไปในจรวดขวดน้ า คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขัน 



 ๒๒ 

       (๔) เมื่อเติมน้ าแล้วให้ผู้เข้าแข่งขันรอคณะกรรมการเรียกเข้าสู่ฐานปล่อย
จรวดขวดน้ าต่อไป 
      ๑๐) ข้อก าหนดการเติมความดัน การแข่งขันประเภทความ แม่นย า ไม่จ ากัด
ความดัน 
      ๑๑) ข้อก าหนดการปล่อยจรวดขวดน้ า 
       (๑) ล าดับการแข่งขัน ให้เป็นไปตามล าดับการลงทะเบียน 
       (๒) ผู้เข้าร่วมแข่งขันในล าดับต่อไป ต้องเข้ามาเตรียมตัวให้พร้อมในบริเวณ
ที่ก าหนด ก่อนที่ผู้เข้าแข่งขันล าดับก่อนหน้า จะท าการปล่อยจรวดขวดน้ าแล้วเสร็จ 
       (๓) เมื่อผู้เข้าแข่งขันถึงเวลาเข้าฐานปล่อยจรวดจะต้องติดตั้งฐานปล่อยและ
จรวดขวดน้ า และปล่อยจรวดขวดน้ าภายในบริเวณที่ก าหนดให้ด้วยตนเองให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 
๕ นาทีต่อครั้ง 
       (๔) ให้ผู้แข่งขันท าการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ ทีมละ ๒ ครั้งเท่านั้น 
       (๕) ในกรณีที่จรวดขวดน้ าเกิดข้อขัดข้องระหว่างติดตั้งจรวดขวดน้ าเพ่ือท า
การปล่อย ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้จรวดขวดน้ าส ารองที่ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการ และด าเนินการให้
แล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนดตามข้อ (๓) 
       (๖)  กรณีที่ใช้เวลาในการปล่อยจรวดขวดน้ าเกินเวลาที่ก าหนด ถือว่า
หมดสิทธิ์การแข่งขันในรอบนั้น 
       (๗) การปล่อยจรวดขวดน้ าจะต้องมีคณะกรรมการก ากับการปล่อยจรวด
ขวดน้ าทุกครั้ง 
       (๘) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจาก
การปล่อยจรวดขวดน้ ามาด้วยตนเอง เช่น หมวก แว่นตา เสื้อกันฝน เป็นต้น 
       (๙ ) อุบั ติ เหตุ ใดๆที่ เกิ ดขึ้ นกับผู้ เข้ าร่วมการแข่ งขัน ในระหว่าง               
ท าการแข่งขัน ทางผู้ด าเนินการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
       (๑๐) ไม่อนุญาตให้บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่สมาชิกภายในทีมนั้นเข้าไปภายใน
บริเวณพ้ืนที่ฐานปล่อยฯ 
       (๑๑) ไม่อนุญาตให้มีการซ้อมปล่อยจรวดขวดน้ า ในสนามแข่งขันและ
บริเวณใกล้เคียง 
      ๑๒) ข้อก าหนดการนับเวลา 
       (๑) ก าหนดให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งฐานปล่อยและปล่อยจรวดขวดน้ าให้
แล้วเสร็จภายใน ๕ นาทีต่อครั้ง 
       (๒) คณะกรรมการจะเริ่มนับเวลาเริ่มตั้งแต่เข้าสู่ฐานปล่อยจรวดขวดน้ า
จนกระท่ังการปล่อยจรวดขวดน้ าเกิดข้ึน 



 ๒๓ 

       (๓) คณะกรรมการตัดสินจะหยุดนับเวลา กรณีดังนี้ 
        ๓.๑ สภาพอากาศแปรปรวนอย่างมาก และจะเริ่มนับต่อหลังจากได้รับ
สัญญาณจากคณะกรรมการตัดสินฯ 
        ๓.๒ กรณีอ่ืนที่ได้รับความเห็นอันสมควรจากคณะกรรมการ  

 ๑๓) การบันทึกผลการแข่งขัน 
       (๑) เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ าแล้ว แจ้งคะแนนทันทีที่สนาม 
แข่งขันและบันทึกในตารางคะแนนบริเวณสนามแข่งขัน 
       (๒) สถิติและผลการแข่งขันที่เป็นทางการ จะประกาศผลให้ทราบหลังจาก
การแข่งขันแล้วเสร็จ 
       (๓) หลังจากการปล่อยจรวดขวดน้ าผู้ เข้าแข่งขันต้องไปรับจรวดคืน                 
ณ จุดรับด้วยตนเอง 
      ๑๔) การรับจรวดขวดน้ าคืน 

 (๑) เมื่อผู้เข้าแข่งขันปล่อยจรวดขวดน้ าแล้ว ให้น าใบบันทึกผลการแข่งขัน 
ไปขอรับจรวดขวดน้ าคืนได้ ณ จุดคืนจรวดขวดน้ า 
       (๒) กรณีที่ผู้เข้าแข่งขันน าจรวดขวดน้ าของผู้เข้าแข่งขันทีมอ่ืนไปใช้แข่งขัน
โดยไม่ได้รับอนุญาต คณะกรรมการฯ ของดการบันทึกสถิติในครั้งนั้นๆ 
      ๑๕) ข้อก าหนดและกติกาการแข่งขันอ่ืนๆ 

 (๑) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ 
 (๒) ผลงานสิ่ งประดิษฐ์จรวดขวดน้ า  และฐานปล่อยจรวดขวดน้ า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สามารถน าไปเผยแพร่ได ้
    ๑๖) เกณฑ์การให้คะแนน ประเภทความแม่นย า  

  ผู้ เข้าแข่งขันต้องปล่อยจรวดให้ตกตรงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ระยะ              
๗๐ เมตร จากฐานปล่อย ท าการบันทึกสถิติโดยวัดระยะทางน้อยที่สุดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดตก 
       (๑) ใน กรณี ที่ จ รวดตกออกน อก พ้ื น ที่ ที่ ก าห นด  คณ ะกรรมการ               
จะไม่ท าการบันทึกสถิติครั้งนั้นให้ โดยวงกลมที่ก าหนดวัดจากจุดศูนย์กลางมีรัศมี ๕.๐ เมตร 
       (๒) ให้ท าการปล่อยจรวดขวดน้ าได้ ๒ ครั้ง  
     หมายเหตุ : คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกติกา ระเบียบการ
แข่งขัน รางวัล และสนามแข่งขันตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
     ๑๗) ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบรางวัลเริ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
 



 ๒๔ 

  ๒.๔.๖ การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
    ๑. การแข่งขันประเภททีม ทีมละ ๒ คน มี ๒ ระดับได้แก่ 
     ๑.๑. ระดับประถมศึกษา 
     ๑.๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒. ข้อก าหนดการเข้าร่วมแข่งขัน 
     ๒.๑. หนึ่งโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้ระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น 
     ๒.๒. รับจ านวนจ ากัด ระดับละ ๒๐ ทีมเท่านั้น โดยยึดตามล าดับที่สมัคร 
    ๓. ก าหนดการแข่งขันในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
     ระดับประถมศึกษา 
      ลงทะเบียน  เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.  
          ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      ท าการแข่งขัน  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.  
          ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      น าเสนอด้วยวาจา  เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๔๐ น.  
          ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
      ลงทะเบียน  เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.  
          ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      ท าการแข่งขัน  เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  
          ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
      น าเสนอด้วยวาจา  เวลา ๑๔.๔๐-๑๖.๓๐ น.  
          ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
    ๔. วิธีการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน 
     ส่ งรายชื่ อโรงเรียน ชื่ อนั ก เรียนผู้ เข้ าร่วมแข่ งขัน  พร้อมชื่ อครูผู้ ฝึ กสอน                     
ทีมละ ๑ คน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใน                    



 ๒๕ 

วันที่  ๙  สิ งห าคม ๒๕๖๒  หรือสมั ครเข้ าร่ วมการประกวดได้ ท างเว็บ ไซต์ คณ ะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒      
    ๕. เกณฑ์การให้คะแนน 
     ๕.๑. โจทย์การแข่งขันมีจ านวน ๔ ข้อ รวมคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลาใน
การแข่งขัน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาท ี
     ๕.๒. คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
      (๑) โจทย์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP จ านวน              
๓ ข้อ ข้อละ ๒๕ คะแนน รวม ๗๕ คะแนน ซึ่งแต่ละข้อใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     - ความสมบูรณ์และถูกต้องของรูปหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ๑๐ คะแนน 
     - ความคิดและความสมเหตุสมผลของค าตอบและกระบวนการแก้ปัญหา  
              ๑๕ คะแนน 
      (๒ ) โจทย์การสร้างสรรค์ผลงานคณิ ตศาสตร์  โดยใช้ โปรแกรม GSP               
จ านวน ๑ ข้อ ๒๕ คะแนนใช้เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     - มีความเป็นพลวัต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความสวยงามและความเหมาะสม 
              ๑๐ คะแนน 
     - ผลงานสื่อความหมายได้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง   ๘ คะแนน 
 
     - การพูดน าเสนอถูกต้อง ชัดเจน และใช้เวลาไม่เกิน ๕ นาท ี   ๗ คะแนน 
       (หากเกินเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาตัดคะแนน) 
      (๓) ข้อสอบข้อที่ ๑-๓ เป็นโจทย์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนต้อง
สามารถสร้างแบบร่าง สืบเสาะและคาดการณ์พร้อมทั้งสรุปตอบได้ตามค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม GSP 
      (๔) ข้อสอบข้อที่ ๔ เป็นงานสร้างสรรค์ต่อเติมเพ่ิมความคิด ให้ท าในแบบร่าง
เพียง ๑ หน้าเท่านั้น โดยไม่มีการเลื่อนหรือการลากแถบเลื่อน (scroll bar) และรูปที่สร้างทั้งหมดนี้ต้องอยู่
ในกรอบสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดตามแนวนอน ๒๐ ซ.ม. ขนาดในแนวตั้ง ๑๒ ซ.ม.  ถ้ามีปุ่มแสดงการ
ท างานให้เรียงล าดับการใช้งานก่อนหลังในแนวดิ่งและก าหนดป้ายชื่อปุ่มแสดงการท างาน เป็นตัวเลขเรียง
ตามล าดับ 
    ๖. เกณฑ์การตัดสิน 
     ๖.๑. การก าหนดเงื่อนไขรางวัล  
      (๑) รางวัลที่ ๑-๓ ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
      (๒) รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ 
      (๓) ทุกทีมท่ีเข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร 
     ๖.๒. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 



 ๒๖ 

     ๖.๓. คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒              
ที่ http://www.sciweek.ubru.ac.th  
     ๖.๔  ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดเข้ารับรางวัลในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ณ หอประชุมไพรพะยอม ลงทะเบียนเข้ารับรางวัลในเวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๐๐ น. และพิธีมอบรางวัลเริ่ม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมไพรพะยอม 
    ๗. คณะกรรมการการแข่งขัน อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
    ๘. สถานที่ท าการแข่งขัน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และห้องประชุมชั้น ๖ อาคารวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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