
รายละเอียดโครงการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

******************************** 
 
๑.  กิจกรรมตามประเพณี  
 ๑.๑  พิธีถวายพุ่มดอกไม้สักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยาม เทวมหามกุฏวิทยมหาราช  “พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย”  
 ๑.๒  จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยาม เทวมหามกุฏ
วิทยมหาราช “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 
 ๑.๓  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่ง
นวัตกรรมไทย”  
  
๒.  กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน 
 ๒.๑ การประกวด 
  ๒.๑.๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
   เป็นโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียน นักศึกษา เป็นผู้คิดค้นริเริ่ม
ศึกษา และจัดท าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งอาจเป็นโครงงานประเภททดลอง ประเภท
ส ารวจ และไม่เป็นโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์  โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบจากผู้อ่ืนและไม่เป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลมาแล้วมีรายละเอียดดังนี้  
   ๑) การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
   ๒) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ ระดับ ระดับละไม่เกิน ๒ 
โครงงาน (ผู้จัดท าโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน)  
   ๓) รอบคัดเลือก  
    ส่งคลิปน าเสนอโครงงาน ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่ม      
(ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน ๕ MB) 



 ๖ 

    เปิดรับสมัครและส่งคลิปเข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.  
    คณะกรรรมการจะตรวจประเมินและประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจ านวน ๕ ทีม 
ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
    ข้อแนะน าในการจัดท าคลิปน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
            ๑. บทน าที่อธิบายถึงปัญหา ที่มา หรือเหตุผลที่จัดท าโครงงาน  
    ๒. วัตถุประสงค์ของโครงงาน หรือสมมติฐานของโครงงาน  
    ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงงาน 
    ๔. วัสดุ อุปกรณ์ วิธีและข้ันตอนการด าเนินโครงงาน พร้อมสาธิตการทดลอง 
    ๕. แสดงผลการทดลอง หรือผลที่ได้จากการท าโครงงาน 
    ๖. สรุปผลโครงงาน และวิจารณ์ผล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือการท าโครงงานในอนาคต 
และแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 

๗. ภายในคลิปต้องแสดงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

 
 
 
 
    (ดาวน์โหลดตราราชภัฏอุบลฯ ได้จาก https://www.google.co.th/) 
    พร้อมมีข้อความระบุว่า “คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการประกวดโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๓”  
    ๘. อัปโหลดคลิปน าเสนอโครงงานไปยัง Youtube (ส่วนตัวของท่าน) แล้วน าลิงค์
ของคลิปดังกล่าวส่งพร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่มรายงานการจัดท าโครงงาน (ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน ๕ MB)                       
ต าม ร า ย ล ะ เอี ย ด ข้ า งต้ น  ใน ร ะบ บ รั บ ส มั ค รอ อ น ไล น์ ท า ง เ ว็ บ ไซ ต์  ค ณ ะ วิ ท ย าศ า ส ต ร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. 
(รับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sciweek.ubru.ac.th 
ช่องทางเดียวเท่านั้น)  
    เกณฑ์การประเมินคะแนนรอบคัดเลือก 
    ๑. การท าโครงงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีความสมบูรณ์ของ
โครงงาน 
    ๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า โดยออกแบบการท าโครงงานด้วยตนเอง                  
มีอาจารย์ที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าเท่านั้น 

https://www.google.co.th/
http://www.sciweek.ubru.ac.th/
http://www.sciweek.ubru.ac.th/


 ๗ 

    ๓. เป็นโครงงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความแปลกใหม่ของปัญหาและการ
ออกแบบการทดลอง 
    ๔. รายงานของโครงงานต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตามแบบรายงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 
    ๕. รูปแบบการน าเสนอท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย  
     โดยแบ่งสัดส่วนของคะแนนประเมินดังนี้ 
     ๑. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์   ๒๐ คะแนน 
     ๒. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า   ๒๐ คะแนน 
     ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน 
     ๔. การจัดท ารายงาน (ไฟล์ pdf)   ๒๐ คะแนน 
     ๕. รูปแบบ และความน่าสนใจของการน าเสนอผลงาน (คลิป) ๒๐ คะแนน 
   ๔) รอบตัดสิน 
    ผู้เข้ารอบจ านวน ๕ ทีม ตอบข้อซักถามคณะกรรมการผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom               
ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
    โดยทางคณะกรรมการจะติดต่อและนัดหมายเวลาน าเสนอกับทีมผู้เข้ารอบในวันที่      
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
    รูปแบบการน าเสนอรอบตัดสิน 
    ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ และสาธิตวิธีการด าเนินโครงงาน เวลาในการออนไลน์
ทีมละ ๑๕ นาท ี
    เกณฑ์การประเมินผลจากคณะกรรมการในรอบตัดสิน มีดังนี ้
    ๑. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า    ๔๐ คะแนน 
    ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน 
    ๓. การตอบค าถาม     ๔๐ คะแนน 
   ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
   ๖) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถ
ดูประกาศผลการตัดสินได้ที่เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   ๗) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์  

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์ประสานงานโครงงานวิทย์ ๖๓ 
 
 
 



 ๘ 

รูปแบบการเขียนรายงาน โครงงานทางวิทยาศาสตร์ 
 

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

 ๑. ปกรายงาน 
รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง 
(ชื่อเรื่อง)............................................................... 

 
โดย 

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

 

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

 

ระดบั..................................................................................................  
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  
สารบัญ 
บทที่ ๑ บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 
 กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือสิ่งที่สนใจ ที่น ามาศึกษา 

ปรับปรุง โดยอธิบายในภาพกว้างและเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อโครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึงความส าคัญเพราะเหตุใด



 ๙ 

จึงท าโครงงานนี้ หากเป็นเรื่องที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ ให้เราให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงมีการท าซ้ าหรือมีการปรับปรุงใน
เรื่องตัวแปรใด หรือมีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร 

วัตถุประสงค์ 
 ระบุถึงสิ่งที่ต้องท าในโครงงานให้ชัดเจน  
ตัวแปร (ถ้ามี) 
 ตัวแปรต้น 
 ตัวแปรตาม 
 ตัวแปรควบคุม 
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ทบทวนวรรณกรรม 
 ประกอบดัวยเนื้อหา หรือทฤษฎี จากเอกสารต ารา งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ 

หรือเอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ศึกษามาก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มา เอกสารเหล่านี้ควรเป็น
แหล่งข้อมลูที่ทันสมัย 

บทที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน 
 อุปกรณ์ 
 วิธีการทดลอง 
บทที่ ๔ ผลการด าเนินงาน 
 เป็นการรายงานผลการศึกษา ผลการท างานของโครงงาน รวมทั้งรายงานผล

การศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน บอกการค้นพบที่ส าคัญ สามารถน าเสนอใน
รูปแบบตาราง กราฟ หรือรูปภาพ ทั้งนี้อาจมีค าอธิบายตาราง หรือรูปภาพตามสมควร 

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

 
  ๒.๑.๒ การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์  
    โครงงานคณิตศาสตร์ต้องเป็นโครงงานแบบใดแบบหนึ่งดังนี้ โครงงานประเภททดลอง/
ส ารวจ/ประดิษฐ์/การสร้างทฤษฎี ที่นักเรียนเป็นผู้คิดค้นริเริ่มศึกษา และจัดท าด้วยตนเอง โดยไม่ได้
ลอกเลียนแบบจากผู้อื่นและไม่เป็นผลงานที่รับรางวัลมาแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
                 ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
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   ๒) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ ระดับ ระดับละ ๑ 
โครงงาน ผู้จัดท าโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน 
   ๓) รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด 
        ๓.๑) ส่งคลิปน าเสนอโครงงาน ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่ม 
(PDF) รูปแบบรายงานตามที่ก าหนด พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่ม (ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน ๕ MB) 
    ข้อแนะน าในการจัดท าคลิปน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
                 (๑) บทน าที่อธิบายถึงปัญหา ที่มา หรือเหตุผลที่จัดท าโครงงาน 
                (๒) วัตถุประสงค์ของโครงงาน หรือสมมติฐานของโครงงาน(ถ้ามี) 
                 (๓) อธิบายวิธีการด าเนินโครงงาน พร้อมสาธิต 
                 (๔) แสดงผลการด าเนินการที่ได้จากการท าโครงงาน 
                 (๕) ประโยชน์ที่ได้รับจากการท าโครงงาน 
                 (๖) สรุปผลโครงงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือการท าโครงงานใน
อนาคต และแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
       (๗) ภายในคลิปต้องแสดงตราสัญลักษณ์และรายละเอียดตามที่ผู้จัดก าหนด                
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์  (ดาวน์โหลดตราราชภัฏอุบลฯ ได้จาก https://www.google.co.th/) 
                พร้อมมีข้อความระบุว่า “คลิปนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของการประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๓” 
          ๓.๒) อัปโหลดคลิปน าเสนอโครงงานทางคณิตศาสตร์ไปยัง Youtube (ส่วนตัวของ
ท่าน) แล้วน าลิงค์ของคลิปดังกล่าวส่งพร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่มรายงานการจัดท าโครงงาน (ไฟล์ PDF 
ขนาดไม่เกิน ๕ MB) ตามรายละเอียดข้างต้น ในระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ใน ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  ๒ ๑  ก ร ก ฎ า ค ม -๑ ๗  สิ ง ห า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๓                          
เว ล า  ๑ ๒ .๐ ๐ น . (รั บ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ก ว ด แ ข่ ง ขั น ทุ ก กิ จ ก ร ร ม ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไซ ต์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น)            
    ๓.๓) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ออนไลน์ ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ และ
สาธิตวิธีการด าเนินโครงงาน ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
   ๔) รอบตัดสิน 
    ๔.๑) ให้แต่ละทีมเตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีกล้อง ทีมละ ๑ เครื่อง ประกวดผ่านโปรแกรม 
Zoom ทดลองใช้โปรแกรมวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
    ๔.๒) การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ออนไลน์ ในวันที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓                   
ให้รายงานตัวผ่านโปรแกรม Zoom เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มประกวด เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยให้
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ และสาธิตวิธีการด าเนินโครงงาน เวลาในการออนไลน์ทีมละไม่เกิน                  
๒๐ นาที การประเมินผลจากคณะกรรมการในรอบตัดสิน แบ่งสัดส่วนของคะแนนประเมินดังนี้  
 



 ๑๑ 

             (๑) การเลือกหัวข้อโครงงาน      ๕ คะแนน  
         (๒) ความส าคัญของโครงงาน     ๑๐ คะแนน 
         (๓) วิธีด าเนินงานและผลที่ได้รับ    ๑๕ คะแนน 
         (๔) การน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า      ๕ คะแนน 
         (๕) เนื้อหา ความสอดคล้องเหมาะสมถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ ๑๕ คะแนน 
         (๖) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     ๑๐ คะแนน 
         (๗) การจัดท ารายงาน       ๑๐ คะแนน 
         (๘) การน าเสนอผลงาน     ๑๐ คะแนน 
         (๙) การตอบข้อซักถาม     ๑๐ คะแนน 
            (๑๐) วีดีโอการน าเสนอโครงงาน    ๑๐ คะแนน 
   ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ                 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
   ๖) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถ
ดปูระกาศผลการตัดสินได้ที่เว็บไซด์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   ๗) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์  
 
   หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์ประสานงานโครงงานคณิตศาสตร์ ๖๓ 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

รูปแบบการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ 
 

ปกนอก 
 

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

๑.................................................................................................... ....................................... 
๒............................................................................................. ..............................................  
๓............................................................................................................................. ............... 
โรงเรียน.......................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................ 

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภท.............................................ระดับชั้น................. 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 

ปกใน 
 

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

๑.......................................................................................................................... ......................... 
๒............................................................................................................................. ......................    
๓........................................................................................ .......................................................... 
ครูที่ปรึกษา ๑.........................................................................................................................  
ครูที่ปรึกษา ๒.......................................................................................................................... 
โรงเรียน.................................................................... .................................................................... 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา........................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

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 
  ภาคผนวก ไม่เกิน  ๑๐  หน้า 
  บรรณานุกรม 
  หมายเหตุ ให้ก าหนดรูปแบบอักษร (Font) เป็นอักษร TH Sarabun New ขนาดตัวอักษร 
แบบปกติ ขนาด ๑๖ pt และขนาดหัวข้อ ๑๘ pt 
       
  ๒.๑.๓ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  
   สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเภท
สิ่งประดิษฐ์ฯ ที่เกิดจากนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้คิดค้นริเริ่มศึกษาและจัดท าสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากสิ่งประดิษฐ์ของผู้อ่ืน และต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับ
รางวัลก่อนแล้ว มีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
     ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เข้าประกวดได้ทั้ง                    
๓ ระดับ ระดับละไม่เกิน ๒ โครงงาน (ผู้จัดท าโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน) 
   ๓) รอบคัดเลือก 
   เปิดรับสมัครและส่งคลิปเข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - วันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.  
   ส่งคลิปน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ฯ ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที พร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่ม 
(ไฟล์ PDF) รูปแบบรายงานตามที่ก าหนด 



 ๑๔ 

   คณะกรรรมการจะตรวจประเมินและประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจ านวน ๕ ทีม                 
ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
(http://www.sciweek.ubru.ac.th) 
   ข้อแนะน าในการจัดท าคลิปน าเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑. บทน าที่อธิบายถึงปัญหา ที่มา และความส าคัญ 
    ๒. วัตถุประสงค์ของโครงงาน หรือสมมติฐานของโครงการ 
    ๓. วัสดุ อุปกรณ์ วิธีและข้ันตอนการด าเนินโครงงาน  
    ๔. แสดงผลการทดลอง พร้อมสาธิตการท างานของสิ่งประดิษฐ์ฯ 
    ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงงาน 
    ๖. สรุปผลโครงงาน และวิจารณ์ผล ข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือการท าโครงงานในอนาคต 
และแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
    ๗. ภายในคลิปต้องแสดงตราสัญลักษณ์และรายละเอียดตามที่ผู้จัดก าหนดซึ่งสามารถ 
ดาวน์โหลดตราราชภัฏอุบลฯ ได้จาก https://www.google.co.th/  
   เกณฑ์การประเมินคะแนนรอบคัดเลือก 
    ๑. การท าสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มี
ความสมบูรณ์ของสิ่งประดิษฐ์ฯ 
    ๒. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ท า โดยออกแบบการท าโครงงานด้วยตนเอง มีคุณครู
ที่ปรึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าเท่านั้น 
    ๓. เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความแปลกใหม่ของปัญหา
และการออกแบบการทดลอง 
    ๔. รายงาน ต้องมีความชัดเจน ถูกต้องตามแบบรายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ฯ 
    ๕. รูปแบบการน าเสนอท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย  
   โดยแบ่งสัดส่วนของคะแนนประเมินดังนี้ 
    ๑. การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์     ๒๐ คะแนน 
    ๒. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า     ๒๐ คะแนน 
    ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     ๒๐ คะแนน 
    ๔. การจัดท ารายงาน (ไฟล์ PDF)     ๒๐ คะแนน 
    ๕. รูปแบบ และความน่าสนใจของการน าเสนอผลงาน (คลิป)  ๒๐ คะแนน 
   ๔) รอบตัดสิน 
       ผู้เข้ารอบจ านวน ๕ ทีม ตอบข้อซักถามคณะกรรมการผ่าน App Zoom ในวันพุธ
ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
    โดยทางคณะกรรมการจะติดต่อและนัดหมายเวลาน าเสนอกับทีมผู้เข้ารอบในวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  

https://www.google.co.th/


 ๑๕ 

   รูปแบบการน าเสนอรอบตัดสิน 
    ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ และสาธิตวิธีการด าเนินโครงงาน เวลาในการออนไลน์                
ทีมละ ๑๕ นาท ี
   เกณฑ์การประเมินผลจากคณะกรรมการในรอบตัดสิน มีดังนี้ 
    ๑. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า     ๔๐ คะแนน 
    ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     ๒๐ คะแนน 
    ๓. การตอบค าถาม      ๔๐ คะแนน 
   ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ                 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล  
   ๖) อัปโหลดคลิปน าเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ไปยัง Youtube (ส่วนตัวของท่าน) 
แล้วน าลิงค์ของคลิปดังกล่าวส่งพร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่มรายงานการจัดท าโครงงาน (ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 
๕  MB) ต าม รายละ เอี ยดข้ างต้ น  ใน ระบ บ รับ สมั ค รออน ไลน์ ท างเว็ บ ไซต์  คณ ะวิท ยาศ าสตร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
(รับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทาง
เดียวเท่านั้น) 
    ๗) คณะกรรมการจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดู
ประกาศผลการตัดสินได้ท่ีเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
   ๘) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์  
 
    หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามได้ที่ ไลน์ประสานงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทย์ ๖๓ 
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 ๑๖ 

   รูปแบบการเขียนรายงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
   รูปแบบตัวอักษร (Font) แบบ TH Sarabun New ขนาดตัวอักษรแบบปกติ ขนาด ๑๖ 
pt และขนาดหัวข้อ ๑๘ pt  
   ๑. ปกรายงาน 
 

รายงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
เรื่อง 

(ชื่อเรือ่ง)............................................................... 
โดย 

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

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

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

โรงเรียน.......................................... จังหวัด………………….……………………. 
 
   ๒. รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย 
    บทคัดย่อ 
    เป็นข้อความโดยสรุปของรายงานที่สั้น ได้ใจความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาส าคัญของ
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดประสงค์ของการท าโครงงาน วิธีด าเนินงาน และผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการ
อ้างอิง ยกตัวอย่าง ภาพ ตาราง ค าวิจารณ์ 
    กิตติกรรมประกาศ 
    เป็นส่วนที่ผู้ท าโครงงานเขียนแสดงความขอบคุณ บุคคล สถาบัน หน่วยงาน ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ให้ค าปรึกษาข้อคิดเห็น  
    สารบัญ 
    บทที่ ๑ บทน า 
    ที่มาและความส าคัญ 
    กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือสิ่งที่สนใจ ที่น ามาศึกษา ปรับปรุง 
หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ โดยอธิบายในภาพกว้างและเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อโครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึงความส าคัญ
เพราะเหตุใดจึงท าโครงงานนี้ หากเป็นเรื่องที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ ให้เราให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงมีการท าซ้ าหรือมีการ
ปรับปรุงในเรื่องตัวแปรใด หรือมีการปรับเปลี่ยนตัวอย่างซึ่งมีความแตกต่างจากเดิมอย่างไร 



 ๑๗ 

   วัตถุประสงค์ 
   ระบุถึงสิ่งที่ต้องท าในโครงงานให้ชัดเจน  
   ตัวแปร (ถ้ามี) 
   ตัวแปรต้น 
   ตัวแปรตาม 
   ตัวแปรควบคุม 
   บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ทบทวนวรรณกรรม 
   ประกอบดัวยเนื้อหา หรือทฤษฎี จากเอกสารต ารา งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ
เอกสารวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ ศึกษามาก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มา เอกสารเหล่านี้ควรเป็น
แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย 
   บทที่ ๓ วิธีการด าเนินงาน 
   อุปกรณ์ 
   โครงสร้างหรือแบบจ าลองสิ่งประดิษฐ์ 
   วิธีการทดลอง 
   บทที่ ๔ ผลการด าเนินงาน 
   เป็นการรายงานผลการศึกษา การประดิษฐ์ ผลการท างานของสิ่งประดิษฐ์ ประสิทธิภาพ
การท างานของสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้ค้นพบด้วยตนเองจากการทดลอง รวมทั้งรายงานผลการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน  
   บทที่ ๕ สรุปผลการด าเนินงาน 
   สรุปผลการทดลอง 
   ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
   เอกสารอ้างอิง (บรรณานุกรม) 
   ภาคผนวก (ถ้ามี) 
 
  ๒.๑.๔ การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล  
   เพ่ือส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดในการอนุรักษ์แนวรีไซเคิล มุ่งเน้นเรื่อง
ความหมายและเหตุผลของการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ในการตกแต่งแหล่งที่มาของวัสดุสามารถหาได้ง่ายและน ามา
สร้างได้จริง ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรแนวรีไซเคิล 
   ๑) การประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
    (๑) ระดับประถมศึกษา 
    (๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    (๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   * โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งชุดแฟนซีรีไซเคิลเข้าประกวดระดับละ ๑ ทีมเท่านั้น 



 ๑๘ 

   การด าเนินการ   
    ๑. การประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด 
    ๒. จ านวนผู้ประกวด  ไม่เกิน  ๒๐  คน 
    ๓. ผลิตสื่อการน าเสนอโดยรูปแบบการอัดคลิปวีดีโอประกอบเพลง ความยาวไม่เกิน 
๑๕ นาท ี
    ๔. ส่งคลิปวีดีโอน าเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิลมายังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี เพ่ือให้กรรมการด าเนินการตัดสิน โดยอัปโหลดคลิปน าเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิลไปยัง Youtube 
(ส่วนตัวของท่าน) แล้วน าลิงค์ของคลิปดังกล่าว ในระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th  ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
(รับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทาง
เดียวเท่านั้น) 
    ๕. ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
    ๖. การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด โดยคณะกรรมการจะตัดสินผลการ
ประกวดจากคลิปที่น าเสนอชุดแฟนซีรีไซเคิลที่ท่านอัปโหลด และประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดูประกาศผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
     ๗. ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์ 
     เกณฑ์การตัดสิน 
     ๑. การน าเสนอชุดวัสดุรีไซเคิลที่น ามาประดิษฐ์    ๑๐  คะแนน 
     ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์      ๑๐  คะแนน 
     ๓. ความสวยงามเหมาะสมของชุด   ๒๐  คะแนน 
     ๔. บุคลิกภาพและการแสดงออก   ๑๐  คะแนน 
     ๕. ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ  ๑๐  คะแนน 
     ๖. เวลาที่ใช้ในการแสดง  ไม่เกิน  ๑๕  นาท ี
     ๗. เทคนิคการตัดต่อคลิปวีดีโอ     ๒๐  คะแนน 
     ๘. รูปแบบการแสดงประกอบชุดแฟนซีรีไซเคิล  ๒๐  คะแนน 
    หมายเหตุ : ให้ผู้ประกวดมีการน าเสนอรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ชุด          
ในท้ายชุดการแสดง 
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 ๑๙ 

  ๒.๑.๕ ประกวด Science Show  
   เป็นการประกวด Science Show เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชน
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมีกระบวนการคิดท่ีเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
   ๑) การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน  
   ๓) อัปโหลดคลิปการแสดง Science Show ความยาวไม่เกิน ๑๕ นาที ไปยัง Youtube 
(ส่วนตัวของท่าน) แล้วน าลิงค์ของคลิปดังกล่าวส่ง ในระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th  ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
(รับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทาง
เดียวเท่านั้น) 
   ๔) เกณฑ์การตัดสิน 
    (๑) เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ   ๕๐% 
     ๑.๑ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
     ๑.๒ ความส าเร็จของการทดลองหรือการแสดง 
     ๑.๓ ความยากง่ายเหมาะสมกับเนื้อหากับระดับชั้น/ช่วงชั้น 
     ๑.๔ การเชื่อมโยงถึงประโยชน์และการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     ๑.๕ ความคิดสร้างสรรค์ 
    (๒) รูปแบบการผลิตสื่อ    ๒๐ % 
     ๒.๑ เนื้อหามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
     ๒.๒ ออกแบบสื่ออย่างเป็นระบบ 
     ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป ที่รับชมสื่อ 
     ๒.๔ เป็นสื่อที่ไม่ลอกเลียนแบบผู้อ่ืนมาโดยตรง 
     ๒.๕ เป็นสื่อที่ส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
นักเรียน และประชาชนทั่วไปที่รับชมสื่อ 
    (๓) ความเหมาะสมของอุปกรณ์ และความปลอดภัยของการแสดง ๑๐ % 
    (๔) มีความทันสมัยแปลกใหม่       ๕ % 
    (๕) ใช้เวลาในการแสดง  (ก าหนดให้มี ๑๕ นาที)    ๕ % 
    (๖) บุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้แสดง   ๑๐ % 
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 ๒๐ 

     ๖.๑ มีบุคลิกภาพ และเทคนิคในการน าเสนอท่ีเหมาะสมน่าสนใจ 
     ๖.๒ การแต่งกาย เหมาะสมกับเนื้อเรื่องท่ีน าเสนอ 
     ๖.๓ มีการเชื่อมโยง องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
    หมายเหตุ : ก่อนเริ่มการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ก าหนดให้ผู้แสดง
ต้องกล่าวแนะน าคณะผู้แสดง ระดับชั้น โรงเรียน และคุณครูผู้ควบคุม และกล่าวระบุ ข้อความว่า “การแสดง
ชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
    ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
    ๖) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  โดยคณะกรรมการจะตัดสินผลการ
ประกวดจากคลิปการแสดง Science Show ที่ท่านอัปโหลด และประกาศผลการตัดสินในวันที่                   
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดูประกาศผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏอุบลราชธานี 
    ๗) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมทีเ่ข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์ 
 
  ๒.๑.๖ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (SPORTS 
SCIENCE & EXERCISE  INNOVATIVE SHOW CASE) 
   เป็นโครงงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักเรียน เป็นผู้น าในการคิดค้นหรื อ
ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการจัดท าด้วยตนเอง และไม่มีการลอกเลียนแบบสิ่งประดิษฐ์จากผู้อ่ืน รวมทั้งเป็นผลงาน
ที่ไม่มีการได้รับรางวัลมาแล้วมีรายละเอียดดังนี้  

   ๑) การประกวดแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ได้แก่  
       ๑.๑) ระดับประถมศึกษา   
       ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
       ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   ๒) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ทั้ง ๓ ระดับ ระดับละไม่เกิน 
๒ โครงงาน (ผู้จัดท าโครงงานไม่เกินโครงงานละ ๓ คน)  
   ๓) รอบคัดเลือก  
    ส่งคลิปน าเสนอโครงงาน ความยาวไม่เกิน ๒๐ นาที พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปเล่ม 
(ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน ๕ MB) 

       เปิดรับสมัครและส่งคลิปเข้าร่วม ระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๒.๐๐ น. 



 ๒๑ 

       คณะกรรรมการจะตรวจประเมินและประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจ านวน ๕ ทีม 
ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
    ข้อแนะน าในการจัดท าคลิปน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ควรมีรายละเอียด ดังนี้ 

     ๑. บทน าที่อธิบายถึงปัญหา ที่มา หรือเหตุผลที่จัดท าโครงงาน  
            ๒. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
            ๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการท าโครงงาน 
            ๔. วัสดุ อุปกรณ์ วิธีและข้ันตอนการด าเนินโครงงาน พร้อมสาธิตการทดลอง 
            ๕. แสดงผลงาน หรือผลที่ได้จากการท าโครงงาน 
    ๖. สรุปผลโครงงาน และวิจารณ์ผล ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือการท าโครงงานในอนาคต 

และแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ 
    ๗. ภายในคลิปต้องแสดงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 
 
 
 
 
    (ดาวน์โหลดตราราชภัฏอุบลฯ ได้จาก https://www.google.co.th/)  

    พร้อมมีข้อความระบุว่า “คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย (SPORTS SCIENCE & EXERCISE  INNOVATIVE SHOW CASE) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๓”  
   เกณฑ์การประเมินคะแนนรอบคัดเลือก 

 ๑. เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องสร้างสรรค์ขึ้นจากแนวคิดของผู้สมัครเองเท่านั้น 
 ๒.  ผลงานสิ่งประดิษฐ์ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของผู้ใด 

   ๓. สามารถน าเสนอแนวคิดตามหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลัง
กายได ้
   ๔. ผลงานสิ่งประดิษฐ์สามารถผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานได้จริง และสามารถแสดงวิธีการใช้งาน
ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ของการผลิต ไม่เกิน ๑๐ นาทีโดยแบ่งสัดส่วนของคะแนนประเมินดังนี้ 
    ๑. การใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย   
          ๒๐ คะแนน 
    ๒. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า    ๒๐ คะแนน 
    ๓. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน 
    ๔. บอกเล่าเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์ ๒๐ คะแนน 



 ๒๒ 

    ๕. รูปแบบ และความน่าสนใจของการน าเสนอผลงาน (คลิป) ๒๐ คะแนน
       ๔) รอบตัดสิน 
    ผู้เข้ารอบจ านวน ๕ ทีม ตอบข้อซักถามคณะกรรมการผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom                
ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
    โดยทางคณะกรรมการจะติดต่อและนัดหมายเวลาน าเสนอกับทีมผู้เข้ารอบในวันที่                
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

       รูปแบบการน าเสนอรอบตัดสิน 
       ตอบข้อซักถามคณะกรรมการ และสาธิตวิธีการด าเนินโครงงาน เวลาในการออนไลน์

ทีมละ ๑๐ นาท ี
        เกณฑ์การประเมินผลจากคณะกรรมการในรอบตัดสิน มีดังนี้ 

  ๑. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีท า    ๔๐ คะแนน 
  ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์    ๒๐ คะแนน 

    ๓. การตอบค าถาม     ๔๐ คะแนน 
   ๕) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
   ๖) อัปโหลดคลิปน าเสนอโครงงานไปยัง Youtube (ส่วนตัวของท่าน) แล้วน าลิงค์ของ
คลิปดังกล่าวส่งพร้อมอัปโหลดไฟล์รูปเล่มรายงานการจัดท าโครงงาน (ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน ๕ MB)                       
ต า ม ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข้ า ง ต้ น  ใน ร ะ บ บ รั บ ส มั ค ร อ อ น ไล น์ ท า ง เว็ บ ไซ ต์  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th  ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น.
(รับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทาง
เดียวเท่านั้น) 
   ๗) คณ ะกรรมการจะประกาศผลการตัดสิน ใน วันที่  ๒๐  สิ งหาคม ๒๕๖๓                      
โดยสามารถดูประกาศผลการตัดสินได้ที่เว็บไซด์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

๘) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมท่ีได้รับรางวัลทาง 
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์  
 
   หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามได้ทีไ่ลน์ประสานงานโครงงานวิทย์ ๖๓ 
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 ๒๓ 

 ๒.๒ การแข่งขัน 
  ๒.๒.๑ การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์  
   เพ่ือฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการใช้ภาษาบรรยายความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้เข้าใจโดยง่ายทั้งยังเป็นการฝึกและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสนใจติดตามความรู้ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    ๒) โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ส่งได้ระดับละ ๑ คน 
    ๓) ลักษณะของการพูด เป็นการพูดและแสดงออกในที่ชุมชน   
    ๔) ให้ผู้เข้าแข่งขันพูดในเวลาคนละ ๕ นาที โดยพูดในหัวข้อเรื่อง “จุดประกาย
ความคิด 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   
     โดยการแข่งขันใช้เกณฑ์การตัดสินเหมือนกันทั้ งในระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย             
    ๖) ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งวีดีโอแบบต่อเนื่อง ในหัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยแต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้
ระดับชั้นละ ๑ คลิป เท่านั้น และถ่ายวีดีโอแบบต่อเนื่อง ไม่เกิน ๕ นาที ห้ามตัดต่อหรือดัดแปลงโดย
เด็ดขาด โดยอัปโหลดคลิปการพูดดังกล่าวไปยัง Youtube (ส่วนตัวของท่าน) แล้วน าลิงค์ของคลิปดังกล่าวส่ง 
ในระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th  ในระหว่างวันที่ 
๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. (รับสมัครเข้าร่วมประกวดแข่งขันทุกกิจกรรมผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น) 
    ๗) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
    ๘) การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด  โดยคณะกรรมการจะตัดสินผลการ
แข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ จากคลิปการพูดที่ท่านอัปโหลด และประกาศผลการตัดสินในวันที่ ๑๙ 

http://www.sciweek.ubru.ac.th/
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 ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยสามารถดูประกาศผลการตัดสินได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
    ๙) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์ 
 
  ๒.๒.๒ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์  
   เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของคณิตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    ๒.๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา  
    ๒.๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒.๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๓) ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน    
    ๓.๑) แข่งขันประเภทเดี่ยว   
    ๓.๒) สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้ ระดับละ ๒ คน 
   ๔) วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    ๔.๑) ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 
    ๔.๒) กิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ โดยใช้เวลาในการทดสอบ ๙๐ นาที  นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกระดับชั้นท าแบบทดสอบ
ทั้งหมด ๓ ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ ๑  แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก  จ านวน ๒๐ ข้อ 
    ตอนที่ ๒  แบบทดสอบปรนัยชนิดเติมค าตอบ    จ านวน ๑๐ ข้อ 
    ตอนที่ ๓  แบบทดสอบอัตนัย (แสดงวิธีท า)    จ านวน   ๒ ข้อ 
   ๕) เกณฑ์การตัดสิน  
    ถ้าคะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาตัดสินจากคะแนนแบบทดสอบ ตอนที่ ๓ ตอนที่ ๒ 
และตอนที่ ๑ ตามล าดับ แล้วน าคะแนนมาเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยโดยมีรางวัล ดังนี้  
    ๕.๑) รางวัลชนะเลิศ    (๑ รางวัล) 
    ๕.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (๑ รางวัล) 
    ๕.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (๑ รางวัล) 



 ๒๕ 

    ๕.๔) รางวัลชมเชย   (๒ รางวัล) 
    ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
   ๖) การรับสมัคร  
     สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม 
๒ ๕ ๖ ๓  เว ล า  ๑ ๒ .๐ ๐  น .(รั บ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม ป ระก วด แ ข่ งขั น ทุ ก กิ จ ก ร รม ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น) ผู้ที่ส่งสมัครเข้าแข่งขันมายังคณะวิทยาศาสตร์ภาย
ระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ไม่รับสมัคร ณ โต๊ะลงทะเบียนในวันแข่งขัน  
    ๗) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์ 
    ๘) การรายงานตัวและเวลาในการแข่งขัน 
    ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเพ่ือรายงานตัวเข้าแข่งขันและแข่งขัน  ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๓  ณ อาคารเรียน ๓ (ชั้น ๓ และช้ัน ๔) 

ระดับ เวลาลงทะเบียน เวลาแข่งขัน สถานที่แข่งขัน 
ประถมศึกษา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. อาคาร ๓ ชั้น ๓ และ ๔ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐.๓๐ - ๑๑.๑๕ น. ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. อาคาร ๓ ชั้น ๓ และ ๔ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. ๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. อาคาร ๓ ชั้น ๓ และ ๔ 
 
  ๒.๒.๓ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
   เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ นักเรียน นักศึกษา มีความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษา 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๑.๓) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๒) คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
    ๒.๑) นักเรียนระดับประถมศึกษา  
    ๒.๒) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    ๒.๓) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ๓) ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
    ๓.๑) แข่งขันประเภทเดี่ยว 
    ๓.๒) สถานศึกษาสามารถส่งผู้เข้าแข่งขันได้โรงเรียนละ ๑ คน 
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 ๒๖ 

   ๔) วิธีด าเนินการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
    ๔.๑) ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน พร้อมชื่อครูผู้ฝึกสอน 
    ๔.๒) กิจกรรมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันต้องท าแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ด้านคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
    - แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบบ ๔ ตัวเลือก   จ านวน ๔๐ ข้อ 
    ๔.๓) โดยใช้เวลาในการทดสอบ ๖๐ นาที 
   ๕) เกณฑ์การตัดสิน  
    พิจารณาจากคะแนน จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๕ ล าดับ แล้วน าคะแนนมาเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยโดยมีรางวัล ดังนี้  
    ๕.๑) รางวัลชนะเลิศ    (๑ รางวัล) 
    ๕.๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ (๑ รางวัล) 
    ๕.๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (๑ รางวัล) 
    ๕.๔) รางวัลชมเชย   (๒ รางวัล) 
    กรณีมีคะแนนสอบเท่ากัน จะมีการจัดสอบในรอบที่ ๒ โดยใช้ข้อสอบส ารองในการ
ตัดสิน แข่งขันที่ละข้อ จนกว่าจะได้ผู้ชนะเพียงรางวัลละ ๑ ล าดับ  
    ในกรณีรางวัลชมเชย หากมีโรงเรียนที่ได้คะแนนเท่ากัน สามารถให้รางวัลชมเชยได้
มากกว่า ๒ โรงเรียน 
    ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด 
   ๖) การรับสมัคร  
    สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในระบบรับสมัครออนไลน์ทาง
เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th ในระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม 
๒ ๕ ๖ ๓  เวล า  ๑ ๒ .๐ ๐  น . (รั บ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม ป ระก วด แข่ งขั น ทุ ก กิ จ ก ร รม ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น) ผู้ที่ส่งสมัครเข้าแข่งขันมายังคณะวิทยาศาสตร์ภาย
ระยะเวลาที่ก าหนดเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ไม่รับสมัคร ณ โต๊ะลงทะเบียนในวันแข่งขัน 
    ๗) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์ 
    ๘) การรายงานตัวและเวลาในการแข่งขัน 
     ผู้เข้าแข่งขันลงทะเบียนเพ่ือรายงานตัวเข้าแข่งขันและแข่งขัน ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ อาคารเรียน ๓ (ชั้น ๓ และช้ัน ๔) 

ระดับ เวลาลงทะเบียน เวลาแข่งขัน สถานที่แข่งขัน 
ประถมศึกษา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น. ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. อาคาร ๓ ชั้น ๓ และ ๔ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ น. ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. อาคาร ๓ ชั้น ๓ และ ๔ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๓.๐๐ - ๑๓.๔๕ น. ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อาคาร ๓ ชั้น ๓ และ ๔ 
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 ๒๗ 

  ๒.๒.๔ การแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
   ๑) การแข่งขันแบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
    ๑.๑) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
    ๑.๒) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
   ๒) ผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน รับสมัครระดับละได้ไม่เกิน     
๒๐ ทีม 
   ๓ ) สมั ค ร เข้ า ร่ ว มก ารก ารแข่ งขั น ใน ระบ บ รับ สมั ค รออน ไลน์ ท าง เว็ บ ไซต์                          
คณะวิทยาศาสตร์ http://www.sciweek.ubru.ac.th  ในระหว่างวันที่  ๒๑ กรกฎาคม - ๑๗ สิงหาคม 
๒ ๕ ๖ ๓  เว ล า  ๑ ๒ .๐ ๐  น .(รั บ ส มั ค ร เข้ า ร่ ว ม ป ระก วด แ ข่ งขั น ทุ ก กิ จ ก ร รม ผ่ าน ท าง เว็ บ ไซ ต์ 
http://www.sciweek.ubru.ac.th ช่องทางเดียวเท่านั้น)  
   ๔) จัดท าการแข่งขันแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
   ๕) แต่ละทีมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน ๑ เครื่อง (๑ ทีมใช้คอมพิวเตอร์ได้ ๑ 
เครื่อง) ที่มีกล้องเว็บแคมไมโครโฟนและล าโพง  
   ๖) ในการแข่งขันผู้ เข้าแข่งขันแต่ละที มสามารถใช้โปรแกรม The Geometer's 
Sketchpad (GSP) เวอร์ชันใดก็ได้ที่โรงเรียนมี 
   ๗) จัดท าการทดสอบระบบและชี้แจงการใช้โปรแกรม Zoom ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
   ๘) ก าหนดการแข่งขันในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ (การแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องเปิด
กล้องเว็บแคมและแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา) 
    ๘.๑ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
     เวลา ๐๙.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. รายงานตัวผ่านโปรแกรม Zoom  
     เวลา ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน 
     เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท าการแข่งขัน 
    ๘.๒ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
     เวลา ๑๓.๑๕ – ๑๓.๔๕ น. รายงานตัวผ่านโปรแกรม Zoom  
     เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. ชี้แจงกติกาการแข่งขัน 
     เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ท าการแข่งขัน 
   ๙) เมื่อหมดเวลาการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมบันทึกผลงานโดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ
โรงเรียนแล้วส่งให้คณะกรรมการทาง e-mail: boonyen.t@ubru.ac.th และผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะยกเลิก
การแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบผลงานที่ส่งมาเรียบร้อยแล้ว 
   ๑๐) โจทย์การแข่งขันมีทั้งหมด ๔ ข้อ ทั้ง ๔ ข้อเป็นโจทย์การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องสามารถสร้างแบบร่าง สืบเสาะและคาดการณ์พร้อมทั้งสรุปค าตอบตามค าสั่ง โดยใช้
โปรแกรม GSP และให้ท าในแบบร่างหน้าละ ๑ ข้อ 
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 ๒๘ 

   ๑๑) แต่ละข้อมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    ๑๑.๑ ความสมบูรณ์และถูกต้องของรูปหรือแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ๑๐ คะแนน 
    ๑๑.๒ ความคิดและความสมเหตุสมผลของค าตอบและกระบวนการแก้ปัญหา                 
๑๕ คะแนน 
   ๑๒) ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ดูแลสามารถเข้ากลุ่มไลน์ตาม QR Code ด้านล่างนี้เพ่ือใช้ใน
การติดต่อสื่อสารและแจ้งปัญหาขณะท าการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
    ๑๓) ผลการประกวดของแต่ละระดับได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ๒ รางวัล 
    ๑๔) ผู้จัดงานจะด าเนินการจัดส่งรางวัล และใบประกาศส าหรับทีมที่ได้รับรางวัลทาง
ไปรษณีย์ และทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการจัดส่งใบประกาศทางไปรษณีย์ 
 

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


