
 

กิจกรรม Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้ 
รายละเอียดและหลักเกณฑ์ การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา 

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
********************************** 

ครูผู้ประสานงาน : ครูประภาพร ขวัญชุม 086-4768928 

วัน เวลา และสถานที่ ที่จัดกิจกรรม 
ระดับประถมศึกษา วันที่ 1 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 100 ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 1 กันยายน 2560  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 100 ป ี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 กันยายน 2560  เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ลานกิจกรรมอาคาร 100 ปี  

คณะกรรมการตัดสิน 
นายพันธุ์ศักดิ์  เกิดทองมี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นายสุพัฒน์  บุตรดี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นายวัสสา  รวยรวย อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นางสาวผการัตน์  โรจน์ดวง อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

นางสาวเกศิณี  มีบุญมาก อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 เป็นนักเรียนในโรงเรียนเขตภาคใต้ 
 แบ่งการแข่งขันออกเป็น  3  ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วย นักเรียนทีมละไม่เกิน  3  คน และครูที่ปรึกษาไม่เกิน  2  คน 

หลักเกณฑ์การประกวด 
 กรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.benjama.ac.th/ หลังจากนั้น

พิมพ์ใบสมคัร พร้อมลงชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูที่ปรึกษาในใบสมัครให้เรียบร้อย   
 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานภายใต้หลักการ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)  
 ศึกษารายละเอียด เกณฑ์การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา เพิ่มเติม ได้จาก คู่มือการประกวด

โครงงานสะเต็มศึกษา (เอกสารแนบ) 
 ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มโครงงานละ 5 ชุด มาที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบน พร้อมส่งไฟล์

งานในรูปแบบ PDF ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560  (โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
 ส่งใบสมัคร พร้อมรายงาน มาที่ Thailand STEM Festival 2017 ภาคใต้ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้

ตอนบน  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 159 ม.3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  
โทรสาร 075-447154 โทร 085-8876415 (นิชา  ล าดับพงค์) 
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การน าเสนอผลงาน 

 ผู้เข้าประกวดทุกระดับจัดแสดงแผ่นน าเสนอโครงงาน  
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 100 ปี 
 

 น าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ  
ระดับประถมศึกษา น าเสนอผลงาน วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น าเสนอผลงาน วันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย น าเสนอผลงาน วันที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป 

 ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมแผ่นน าเสนอโครงงานเป็นกระดาษขนาดมาตรฐาน A0 หรือไวนิล  
ขนาด 80 เซนติเมตร × 120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น และควรมีข้อความเนื้อหาประกอบแผ่น
น าเสนอโครงงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ชื่อโรงเรียน 
2. ชื่อโครงงาน 
3. ชื่อผู้ท าโครงงาน 
4. ชื่อครูที่ปรึกษา 
5. บทคัดย่อ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
7. สรุปแนวคิดสะเต็มที่ใช้ในการแก้ปัญหา (ผังหรือตาราง) 
8. วิธีการท างานของผลงาน 
9. สรุปผลการด าเนินงาน 

 ผู้เข้าประกวดมีเวลาในการน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการและตอบข้อซักถามซักถามใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที 

 ทางศูนย์สะเต็มศึกษาภาคใต้ตอนบนจะเตรียมโต๊ะเพ่ือจัดแสดงแผ่นน าเสนอโครงงานสะเต็มศึกษา 
 สิ่งประดิษฐ์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจัดเตรียมมาเอง 

รางวัล  แบ่งเป็นระดับ 
รางวัลชนะเลิศ   ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

หมายเหตุ  ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 



 
แบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ ใช้กระดาษ ขน าด A4 รูปแบบของตัว อักษรใช้                   
TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16 pt เนื้อหาเล่มรายงานให้ตั้งค่าหน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบ
ซ้ายห่างจากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ 2.54 
เซนติเมตร (1 นิ้ว) โดยบทที่ 1-5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า และอาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน 10 หน้า ท า
รายงานส่งจ านวน 5 ชุด และรายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนดจะถูกตัดคะแนน 

ปกนอก 
โครงงานสะเต็มศึกษา 

เรื่อง ............................................................................................. 

โดย 
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
3. .............................................................................................. 

 
 

โรงเรียน ............................................................... 
โครงงานสะเต็มศึกษาฉบับน้ีน าเสนอในงานการประกวดโครงงาน 

ระดับ .......................ระดบัช้ัน ....................... ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ปกใน 

เรื่อง ............................................................................................. 

โดย 
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
3. .............................................................................................. 

 
ครูที่ปรึกษา 

1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 
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ระดับชั้นที่เข้าร่วมประกวด 

 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

1. ชื่อโครงงาน                                                                                                        . 
2. โรงเรียน                                                        สังกัด                                              . 

ที่อยู่                               ต าบล/แขวง                            อ าเภอ/เขต                         . 
จังหวัด                                                          รหัสไปรษณีย์                                    . 
โทรศัพท ์                                                 โทรสาร                                                 . 

3. ข้อมูลนักเรียนผู้สมัคร 
3.1 ชื่อ-สกุล                                                   ชั้น            โทรศัพท ์                          . 
3.2 ชื่อ-สกุล                                                   ชั้น            โทรศัพท ์                          . 
3.3 ชื่อ-สกุล                                                   ชั้น            โทรศัพท ์                          . 

4. ครูที่ปรึกษา 
4.1 ชื่อ-สกุล                                                                                      . 

โทรศัพท ์                             E-mail                                               . 
4.2 ชื่อ-สกุล                                                                                      . 

โทรศัพท ์                             E-mail                                               . 

โรงเรียน ครูที่ปรึกษา และนักเรียนที่ประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการแข่งขันครั้ง
นี้และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
เด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 

ลงนามผู้บริหารโรงเรียน                                               .  

(                                              ) 
วันที่           เดือน                                พ.ศ. 2560 

พร้อม ตราประทับสถานศึกษา (ถ้ามี) 


