ใบสมัครเขารวมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ประจําป พ.ศ. 2561
ณ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พื้นที่ทงุ กะโล)
1. ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร………………………………………………………………………………….
2. ระดับ
[ ] มัธยมศึกษาตอนตน (ประกวดแขงขันวันที่ 17 ส.ค. 61)
[ ] มัธยมศึกษาตอนปลาย (ประกวดแขงขันวันที่ 17 ส.ค. 61)
3. ประเภท

[ ] วิทยาศาสตรทั่วไป
[ ] สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

4. ชื่อผูสงเขาประกวด 1………………………………………………………………………...ระดับชั้น………………………………
2……………………………………………............................... ระดับชั้น……………………………..
3…………………………………………….................................ระดับชั้น……………………………..
5. อาจารยผูควบคุม……………………………………………………………………..เบอรโทรศัพท........................................
6. ชื่อสถานศึกษา……………………………………………………........................ถนน.......…………………………………………
ซอย………………….........ตําบล/แขวง……………………………………….อําเภอ.......................................................
เขต………………………… จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…………….....โทรศัพท…….……….….…..........
โทรสาร……………………………………………..….
7. สถานที่ติดตอไดสะดวก……………………………………………………………………………………………………………..…….
8. ราคาตนทุน……………………................บาท
9. ประโยชนของโครงการงานวิทยาศาสตรที่สง (ระบุเปนขอ ๆ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูสงและโรงเรียนไดทราบหลักเกณฑ ในการประกวดครั้งนี้แลวยินดีปฏิบัติหลักเกณฑดังกลาวทุกประการ
และยอมรับวาผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ)………………………………..........................ผูรับรอง
(……………………………………...……………..)
ตําแหนง……………………………………..…………………..
วันที่……..…..เดือน……………..……….พ.ศ………………
******ใบสมัครสามารถถายเอกสารได หรือดาวนโหลดใบสมัครเพิ่มเติมไดที่ http://sci-center.uru.ac.th
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : นางสาวนารีนารถ ภารังกูล โทร. 055-411096 ตอ 1789, 1679 มือถือ 088-2528949
สามารถเลือกสงแบบตอบรับไดดังนี้
1. ที่ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
2. ทาง E-mail: Lab_sciuru@hotmail.com, nimner555@hotmail.com
3. ทางไปรษณีย
สง.....นางสาวนารีนารถ ภารังกูล
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
27 ถ.อินใจมี ต.ทาอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 53000

ลักษณะและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร
๑) ลักษณะโครงงานที่สงเขาประกวดตองเปนโครงงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ซึ่งอาจเปนโครงงานที่เกี่ยวกับการทดลอง สํารวจขอมูลหรือทฤษฏี
๒) ประเภทโครงงานวิทยาศาสตรที่สงเขาประกวด คือ
- ประเภทวิทยาศาสตรทั่วไป
- ประเภทสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การทําแผงสําหรับแสดงโครงงานฯ
สามารถใชไมอัด หรือวัสดุที่คงทนสามารถตั้งเปนแผงโครงงานได เชน ฟวเจอรบอรด
ขนาดตามความเหมาะสมกับแผงโครงงาน สําหรับอุปกรณอนื่ ที่นํามาสาธิต อาจวางแสดงบนโตะ
ได ถาจะวางบนพื้นหนาโตะใหใชพื้นที่ยื่นออกมาหนาโตะไดไมเกิน ๖๐ ซม.

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประจําป ๒๕๖๑
เนื่องในสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พื้นที่ทุงกะโล)

ข

หมายเหตุ : สามารถดาวโหลดใบสมัครเพิม่ เติมหรือเขาไปดูรายละเอียดโครงงานฯ ไดที่
http//:sci-center.uru.ac.th
สงแบบตอบรับ หรือสอบถามขอมูลการเขารวมกิจกรรมไดที่ : นางสาวนารีนารถ ภารังกูล
โทร. ๐๕๕-๔๑๑๐๙๖ ตอ ๑๗๘๙, ๑๖๗๙ หรือ ๐๘๘-๒๕๒๘๙๔๙
E-mail : Lab_sciuru@hotmail.com, nimner555@hotmail.com

โดย
ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

หลักการและเหตุผล
รัฐบาลไดตระหนักถึง ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีผ ลตอ การ
พัฒนาประเทศทั้งในดานสังคม และเศรษฐกิจ จึงไดมีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๙
เห็นชอบใหวันที่ ๑๘ สิงหาคม ของทุกปเปนวันวิทยาศาสตรแหงชาติ เพื่อนอมรําลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔
“พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” โดยไดขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ในการจัด กิจกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมและ
เผยแพรผลงานการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย และกระตุนประชาชน
และเยาวชนไทยใหมีความตื่นตัวเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางดานวิทยาศาสตร และให
ความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเนื่องมาเปนประจําทุกป
มหาวิท ยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ โดยศูนยวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดใหความ
รวมมือกับระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติเปน
ประจําทุกป ตระหนัก และใหความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องการพัฒ นาศักยภาพเยาวชนใหมี
กระบวนการคิด และมีวิธีการทํางานแบบวิทยาศาสตร ตลอดจนการรูจักการวางแผน การ
ปฏิบัติทดลอง การบันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนําเสนอ ดวยทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร จึงไดจัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาวขึ้น ในสัปดาหวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเยาวชนไทยไดมี
โอกาสพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางสรรค
ผลงานที่เปนนวัตกรรม และกิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตรขึ้น เพื่อกระตุนใหนักเรียน
และนัก ศึกษา คิดคน และมีวิธีก ารทํางานแบบวิทยาศาสตร ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนาคน
พัฒนาชาติ ดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอๆ ไป
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมการคนควา และเผยแพรผลงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่จะ
นําไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาทองถิ่น และประเทศชาติอยางยั่งยืน
๒. เพื่อสนับสนุนและเปดโอกาสใหเยาวชนไดแสดงความรูความสามารถทางดาน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดจากการศึกษาคนควาตอสาธารณชน
ซึ่งเปนสวนสําคัญยิ่งของการพัฒนา เยาวชนของชาติทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓. เพื่อกระตุนใหเยาวชน และประชาชนโดยทั่วไดมีสวนรวม และใหความสนใจตอ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศโดยรวม

กลุมเปาหมาย
ผูเขาชมงานและรวมแขงขันอยางนอย ๑๐๐ คน ประกอบดวยคณาจารย บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ นักศึกษา นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียน
และสถานศึกษาในเขตจังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดใกลเคียง
กําหนดการ
บัดนี้ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รับใบสมัครและสงใบตอบรับเขารวมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ณ ศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (อาคาร ๑๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
สงเลมรายงาน (๓ เลม) ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อาคาร ๑๓)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (หรือจัดสงทางไปรษณีย)

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ประกวดโครงงานระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย)
๐๗.๓๐ – ๐๘.๐๐ น.
ติดตั้งแผงโครงงาน ณ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาศาสตรฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ (พื้นที่ทุงกะโล)
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
เปดโครงการและประกวดแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทการทดลอง และสิ่งประดิษฐ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
๑๕.๐๐ น. เปนตนไป
ประกาศผลการประกวดโครงงานและมอบเกียรติบัตร
*คณะกรรมการจะดําเนินการตรวจรูปเลมรายงาน (๓ เลม) ในวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๑ หากสง
หลังวันที่กําหนด ขออนุญาตตัดสิทธิ์การแขงขัน
**กําหนดการและสถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

