
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม 

(24 – 26 สิงหาคม 2558) 

1. หัวข้อโครงงาน 
“โครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว” 

2. ประเภทของการแข่งขัน  
มี 1 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิก ในกลุ่ม 1 - 3 คน 

โครงงานที่ส่งเข้าประกวดนี้จะต้องเป็นโครงงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งมาก่อน  จากการ
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ที่จัดประกวดขึ้นก่อนการประกวดครั้งนี้ 

3. รางวัลโครงงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้ 
รางวัลที่  1 ทุนการศึกษา  3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร 
รางวัลที่  2 ทุนการศึกษา  2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
รางวัลที่  3 ทุนการศึกษา  1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
และคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดส่งเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนในภายหลัง 
 

4. การส่งโครงงาน 
4.1 กรอกแบบฟอร์มในใบสมัครที่แนบมาให้พร้อมส่งมายัง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มี
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
จังหวัดนครปฐม 73000 
โทรศัพท์ :    (034) 245303 
โทรสาร  :    (034) 245343 

 

โดยใบสมัครต้องส่งถึง คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 

4.2 ส่งรายละเอียดโครงงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งเขียนในลักษณะรายงานทางวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 
- บทน า : วัตถุประสงค์ของโครงงานและการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

- อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

- ผลการทดลอง 
- วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 



 2 

- ค่าใช้จ่าย 

- เอกสารอ้างอิง 

ส่งรายละเอียดโครงงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด โดยต้องส่งคณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันพุธที่  
19 สิงหาคม 2558 เท่านั้น เพ่ือให้คณะกรรมการตัดสินได้อ่านรายละเอียดล่วงหน้า มิเช่นนั้นคณะกรรมการจะ
ไม่พิจารณา 

4.3 น าแบบจ าลองและโปสเตอร์มาที่บริเวณจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร์ ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น.  
โดยก าหนดให้แต่ละโครงงานใช้บอร์ดและโต๊ะ ดังนี้ 

 โปสเตอร์ขนาด A1   จ านวน 1 โปสเตอร์ 

 โต๊ะขนาด 0.5x1 ตารางเมตร  จ านวน 1 ตัว (เตรียมไว้ให้แล้ว) 

 โปรดระบุความต้องการใช้น้ าและไฟฟ้าในใบสมัคร เพ่ือความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ 

 โปรดระบุความต้องการในการใช้พื้นที่ เพ่ือความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ 
 

5. การพิจารณาตัดสิน 
เมื่อจัดตั้งแบบจ าลองและโปสเตอร์เรียบร้อยแล้ว ผู้ส่งโครงงานเข้าประกวดจะต้องอธิบายโครงงานและตอบ

ข้อซักถามของคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาตัดสินโครงงาน ในวันและเวลาที่ก าหนดให้ โดยจะแจ้งให้ทราบในวันที่น า
โครงงานมาส่ง หากมีข้อสงสัยในการแข่งขันสอบถามได้ที่อีเมล oatcomster@gmail.com 

 
คณะกรรมการจะถือเกณฑ์การตัดสินในหัวข้อต่อไปนี้ 
1.  ความคิดริเริ่ม 

2.  ความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้ประโยชน์จริง 

3.  คุณค่าทางวิชาการ 

4.  ความเข้าใจในโครงงาน 

5.  ความสัมพันธ์ของโครงงานกับหัวข้อโครงงาน 

6.  ค่าใช้จ่าย 
 

6.  การตัดสินและการประกาศผลการตัดสิน 

คณะกรรมการจะท าการตัดสินและจะประกาศผลการตัดสินในวันอังคารที่ 25  สิงหาคม 2558 ณ บริเวณ
การจัดประกวดโครงงาน ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และจะมอบรางวัลในวัน พุธที่ 26 
สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 15.00 น.  
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หมายเหตุ : ส าหรับโครงงานที่เคยได้รับรางวัลระดับเขตการศึกษามาแล้ว คณะกรรมการยินดีรับ
ผลงานของท่านมาแสดงในนิทรรศการแต่ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารางวัลโดยมอบเกียรติบัตรในการเข้า
ร่วมแสดงผลงานแทน 

7.  ปฏิทินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี    
สมองกลฝังตัว 
14   สิงหาคม  2558  วันสุดท้ายของการรับใบสมัคร 

19   สิงหาคม  2558  ส่งรายละเอียดโครงงานฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3 ชุด 

25   สิงหาคม 2558  วันแข่งขัน 

เวลา 08.00-08.30 น.         รายงานตัวที่หน่วยประชาสัมพันธ์รับทราบสถานที่แข่งขันและ  
              จับฉลากเพ่ือจัดล าดับในการน าเสนอโครงงาน 

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ด าเนินการแข่งขัน 

26   สิงหาคม  2558    เวลา 15.00 น. มอบรางวัลในพิธีปิด 
ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าร่วมในพิธีปิดงาน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับรางวัล 

 

8.  การรับคืนโครงงาน  

ผลงานที่เข้าประกวดทุกชิ้นจะขอรับคืนได้ในช่วงเวลา 15.00 น. ของวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 หลังจาก
นั้นขอรับคืนได้ในเวลาราชการ จนถึงวันที ่4 กันยายน  2558 
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ใบสมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ด้วยเทคโนโลยีสมองกลฝงัตัว 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับศิลปากร นครปฐม 
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ลงชื่อ........................................................................... 
(     ) 

อาจารย์ใหญ่หรือผู้อ านวยการ 
 
 
 
หมายเหตุ ขอให้น าโปสเตอร์พร้อมผลงานมาด้วย 
  หมดเขตส่งใบสมัคร วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 
  ส่งรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ ภายในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 


