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แบบตอบรับยืนยันกำรเข้ำร่วมงำนรอบสุดท้ำย



แบบรำยงำนโครงงำน – ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4
- ส่วนที่ 3 กำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูล
- ส่วนที่ 4 กำรมีส่วนร่วมในกำรทำโครงงำน



Check list รำยกำรสิ่งที่ต้องเตรียม

1. กาหนดการ
กาหนดการ
การประกวดโครงงาน Global Natural History Day-Thailand final
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560
08.30 – 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น.
สันทนำกำร/ปฐมนิเทศชี้แจ้งกำหนดกำรและขั้นตอนกำรประกวด
ณ. ห้องประชุมยูเรก้ำ
10.30 – 12.00 น.
พิธีเปิด
12.00 – 13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 18.00 น.
ติดตั้งโครงงำน
เปิดให้ติดตั้งโครงงำนเวลำ 13.00น.
ปิดกำรติดตั้ง เวลำ 18.00 น. (ออกจำกพื้นที่ทุกคน)
18.00 น.
รับประทำนอำหำรเย็น
19.00 น.
เตรียมควำมพร้อมนำเสนอผลงำนตำมอัธยำศัย
เข้ำที่พัก
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560
สำหรับ นักเรียน เท่ำนั้น
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 18.00 น.
สำหรับ ครูที่ปรึกษำ
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560
09.00 น
10.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

เตรียมควำมพร้อมประจำพื้นที่นำเสนอโครงงำน
นักเรียน นำเสนอผลงำนกับคณะกรรมกำร
ตำมรอบกำรนำเสนอที่กำหนด
ถวำยสักกำระพระบรมศพรัชกำลที่9/ชมนิทรรศกำรบทเรียนในควำมมืด
Dialogue in the Dark) ณ.จัตุรัสวิทยำศำสตร์ อำคำรจำมจุรีสแควร์
ชมกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์
กิจกรรมกำรทดลองวิทยำศำสตร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
พิธีปิด
ประกำศผลกำรประกวด มอบรำงวัล เกียรติบัตร
เดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2. งานเตรียมตัวเข้าร่วมงาน รอบสุดท้าย
2.1 การเตรียมนาเสนอโครงงาน

1. ข้อกำหนดกำรจัดแสดงผลงำน
ผลงำนที่จัดทำในรูปแบบนิทรรศกำรชิ้นงำน ต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของกำร
ศึกษำวิจัย แสดงออกอย่ำงชัดเจนว่ำศึกษำเรื่องใด และต้องสื่อให้ชัดเจนถึงควำมเกี่ยวของกับ
เรื่องทำงธรรมชำติวิทยำ ลักษณะอำจคล้ำยกับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนำดเล็กๆ พร้อมทั้งควรจะต้อง
นำเสนอด้วยหลักฐำนอย่ำงชัดเจนให้เกิดควำมสนใจและเข้ำใจ ซึ่งอำจเป็นได้ทั้ง ตัวหนังสือ
ข้อควำมที่ส ร้ำงสรรค์ รูปภำพ สิ่งของ โมเดล หรือสื่ออื่นๆ ซึ่งต้องมีควำมเกี่ยวโยงกับเรื่อง
ขยำยควำมหรือช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจได้อย่ำงดี
2. ขนำดและที่ตั้งของผลงำนที่เข้ำร่วมแข่งขัน
ผู้เข้ำแข่งขันต้องจัดวำงผลงำนที่เป็นนิทรรศกำร หรือชิ้นงำน ภำยในพื้นที่จัดแสดงเพื่อ
นาเสนอขนาดกว้าง 75 ซม. X ยาว 100 ซม. และสูงไม่เกิน 180 ซม. ตามที่ทางคณะผู้จัด
กาหนดให้ หากผลงานเป็นทรงกระบอกต้องมีความสูงไม่เกิน 180 ซม. และมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 75 ซม.
3. สื่อและอุปกรณ์เพื่อกำรนำเสนอผลงำน
สื่อที่มีกำรน ำเสนอผ่ ำนอุปกรณ์ไม่ควรมีควำมยำวเกินกว่ำ 3 นำที อุปกรณ์ห รือ
เครื่ องมือที่จ ะใช้เ พื่อกำรน ำเสนอผลงำนเช่น เครื่องเล่ น DVD เครื่อ งฉำยภำพ จอภำพ
คอมพิวเตอร์ หำกมีกำรนำมำใช้ประกอบนิทรรศกำรต้องมีกำรจัดทำให้คณะกรรมกำรและผู้ชม
สำมำรถควบคุม อุป กรณ์กำรแสดงสื่ อ เหล่ ำ นั้นได้ด้ว ย และทั้งหมดต้ องจัด วำงภำยในพื้น ที่
เดียวกันกับผลงำนและไม่เกินจำกพื้นที่ที่กำหนด โดยสื่อและอุปกรณ์ดังกล่ำวไม่ควรถูกใช้เพื่อ
ทดแทนกำรบรรยำยหรือกำรนำเสนอของผู้นำเสนอผลงำน (เช่นใช้บรรยำยแทนผู้นำเสนอ โดย
ผู้นำเสนอไม่ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรด้วยตนเอง)

ทั้งนี้ อุปกรณ์สาหรับการนาเสนอทั้งหมด ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องจัดเตรียมมาเอง
(ไม่มีจัดให้) และ คณะผู้จัดงาน ไม่มีระบบจ่ายไฟฟ้าให้บริการในพื้นที่นาเสนอผลงาน
หำกมีข้อสงสัย กรุณำติดต่อสอบถำมคณะผู้จัดงำนล่วงหน้ำ ก่อนวันจัดกิจกรรม
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2.2 สิ่งที่ต้องคานึงถึงในการนาเสนอ
1. หัวข้อหลักของกิจกรรม
- อย่ำละเลยหัวข้อหลักของกิจกรรมในแต่ละปี ตีควำมหมำยออกมำให้ได้
- ชื่อโครงงำนควรจะต้องมีควำมเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อหลักของกำรแข่งขันที่กำหนดในแต่ละปี
ซึ่งต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมชำติวิทยำ
2. ผู้เข้าแข่งขัน
สมำชิกในทีมทั้งหมดต้องมีส่วนร่วมในกำรศึกษำวิจัย กำรทำโครงงำน และกำรนำเสนอ
แนะนำให้ศึกษำข้อมูลกำรแข่งขันให้ดี กติกำ เวลำ สถำนที่ จำนวนสมำชิก ข้อกำหนดต่ำง ๆ
กำรเตรียมตัวรอบสุดท้ำยและกำรติดต่อกับผู้จัดกำรแข่งขัน เป็นเรื่องที่ควรทรำบอย่ำงยิ่ง
3. การพัฒนาผลงาน
ผลงำนหรือโครงงำนที่ส่งเข้ำแข่งขันต้องถูกพัฒนำขึ้นใหม่ในปีนั้น และต้องเป็นผลงำน
ของผู้เข้ำแข่งขันที่คิดและพัฒนำขึ้นมำด้วยตนเอง กำรนำผลงำนผู้อื่นมำใช้หรือโครงงำนเก่ำ
มำร่วมแข่งขันจะมีผลต่อกำรพิจำรณำคะแนน
4. การประกอบติดตั้งโครงงานในการแข่งขัน
ผู้เข้ำแข่งขันต้องดำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ ออกแบบและสร้ำงสรรค์โครงงำนด้วยตนเอง
แต่อำจให้ครูที่ปรึกษำหรือผู้ปกครองช่วยเหลือได้บำงส่วน ดังนี้
- ช่วยแนะแนวทำงกำรศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ แต่นักเรียนต้องดำเนินกำรและสรุปด้วยตนเอง
- ช่วยจัดเตรียมเรื่องสื่อเช่น ภำพถ่ำย (ถ้ำมีควำมจำเป็น)
- ช่วยใช้ดำเนินกำรในส่วนของเครื่องมือตัดสำหรับงำนนำเสนอ เช่น ตัดฟิวเจอร์บอร์ด ไม้
กระดำษแข็ง ฯลฯ (ทั้งนี้ ไม่อนุญำตให้ดำเนินกำรในสถำนที่แข่งขัน)
5. การติดตั้งนิทรรศการในวันแข่งขัน
ผู้เข้ำประกวดต้องรับผิดชอบในกำรติดตั้ง ตกแต่ง ประกอบ และรื้อถอน โครงงำนของ
ตนเอง รวมถึงต้องเตรียมวัสดุ อุปกรณ์มำเอง (หำกมีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์พิเศษ หรือมีควำม
ต้ อ งกำรพิ เ ศษในเรื่ อ งต่ ำ งๆ ให้ ติ ด ต่ อ สอบถำมคณะผู้ จั ด กำรแข่ ง ขั น ล่ ว งหน้ ำ อย่ ำ งน้ อ ย
2 สัปดำห์ก่อนวันเริ่มงำน คณะผู้จัดมีสิทธิที่จะจำกัดกำรดำเนินงำนของผู้เข้ำแข่งขันได้ในกรณีที่
มีควำมเห็นว่ำไม่เหมำะสม
6. วัสดุและอุปกรณ์
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ผู้เข้ำประกวดต้องนำวัสดุ อุปกรณ์มำเอง และต้องคำนึงถึงกำรขนย้ำย ช่วงเวลำในกำร
ติดตั้ง ขนำด และน้ ำหนักของชิ้นงำนด้ว ย และต้องไม่ก่อควำมเสียหำยให้กับพื้นที่นำเสนอ
ภำยหลั งกำรรื้ อถอน ทั้งนี้ หำกพื้นที่นำเสนอเกิดควำมเสี ยหำยอันเกิดจำกกำรกระทำของ
ผู้เข้ำร่ว มกำรประกวด ผู้จัดงำนขอให้ ผู้เข้ำร่วมกำรประกวดรับผิดชอบต่อควำมเสี ยหำยนั้น
โดยจะพิจำรณำเป็นกรณีไป

7. เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
คณะผู้จัด ไม่ได้ห้ำมกำรใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้ำ โดยหำกมีควำม
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ขอให้เตรียมหำแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำมำเอง หรือให้ใช้อุปกรณ์ที่
มีแหล่งจ่ำยไฟฟ้ำในตัวเองแทน เช่น notebook และต้องติดตั้งอยู่ภำยในพื้นที่จัดแสดงเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ไม่มีระบบจ่ำยไฟฟ้ำ ให้บริกำร
8. การนาเสนอกับคณะกรรมการ
ผู้ เ ข้ ำ ประกวดต้ อ งเตรี ย มตั ว เพื่ อ กำรน ำเสนอ ตอบข้ อ ซั ก ถำมของคณะกรรมกำร
เกี่ยวกับเนื้อหำและกำรพัฒนำโครงงำนอย่ำงเหมำะสม เตรียมกำรอธิบำยเรื่อง กำรออกแบบ
กำรศึกษำวิจัยและกำรสร้ำงสรรค์ ผลงำน ให้กรรมกำรทรำบ กรรมกำรมีควำมคำดหวังว่ำ ว่ำ
โครงงำนนั้น ๆ เป็ นผลงำนที่ผู้เข้ำประกวดออกแบบ พัฒ นำ สร้ำงสรรค์ ขึ้นมำด้ว ยตนเอง
กำรพูดคุยอย่ำงเป็นธรรมชำติจะช่วยให้ผู้เข้ำแข่งขันมั่นใจกว่ำกำรท่องบทมำนำเสนอ
9. การแต่งกาย
- วันนำเสนอผลงำน (9 มิถุนำยน 2560) ผู้เข้ำประกวดสำมำรถแต่งกำยให้เข้ำกับโครงงำน
ของตนและเลือกให้สอดคล้องกับหัวข้อ ประกอบกำรนำเสนอได้
- วันกิจกรรมอื่น (8 และ 10 มิถุนำยน 2560) ให้แต่งกำยสุภำพ ตลอดกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
10. วัตถุต้องห้าม ต้องหลีกเลี่ยง
คณะผู้จัด ไม่อนุญำตให้นำสิ่งต่ำง ๆ ที่สำมำรถก่อให้เกิดอันตรำยทั้งหลำย เช่น อำวุธ
ของมีคม ปืน วัตถุระเบิด สัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ที่มีพิษ พืชมีพิษ วัตถุที่มีกลิ่นรุนแรง สำรเคมีควำม
เข้มข้นสูง สิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรำยต่อร่ำงกำย มำใช้ในกำรนำเสนอ และห้ำมนำสิ่งผิดกฎหมำย
หรือกระทำกำรอันผิดกฎหมำยมำใช้ในกำรนำเสนอหรือมำประกอบกำรจัดแสดง (หำกไม่มั่นใจ
ควรติดต่อคณะผู้จัดกำรประกวดเกี่ยวกับข้อมูลรำยละเอียดก่อนล่วงหน้ำ) ผู้จัดงำนมีสิทธิ์ยึด
วัตถุ สิ่ งของ และยุ ติกิจ กรรมต่ำงๆ ดังกล่ ำวหำกตรวจพบ กรณีที่จำเป็นต้องใช้ สิ่ งดังกล่ ำว
ประกอบกำรนำเสนอ ผู้จัดงำนแนะนำให้ใช้แบบจำลอง รูปภำพ ภำพเคลื่อนไหว หรือสื่ออื่นๆที่
มีควำมเหมำะสมกว่ำ มำจัดแสดง
11. ชื่อโครงงาน
ป้ำยชื่อโครงงำนเป็นสิ่งสำคัญ ขอให้มีควำมชัดเจน เห็นได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถใช้
ลู ก เล่ น ในกำรออกแบบตั ว หนั ง สื อ ได้ ต ำมควำมต้ อ งกำร แต่ ค วรค ำนึ ง ถึ ง ควำมเหมำะต่ อ
นิทรรศกำรของตนเองด้วย
12. การอ้างอิงผลงาน
ผู้เข้ำแข่งขันทุกทีมต้องระมัดระวังเรื่องกำรแอบอ้ำงงำนของผู้อื่นโดยไม่มีกำรอ้ำงอิง
(Plagiarism) ควรที่จะต้องมีกำรเขียนบรรณำนุกรม หรืออ้ำงอิงในทุกแหล่งที่มำที่เรำอ้ำงถึงใน
งำนของเรำ กำรละเลยต่อเรื่องนี้ มีผลต่อกำรพิจำรณำให้คะแนน

3. การตัดสิน – รอบสุดท้าย
3.1 หลักเกณฑ์สาคัญ ในการเข้าร่วมในรอบสุดท้าย

 ทีมและสมำชิกที่เข้ำร่วมกำรประกวดรอบสุดท้ำย
- เป็นทีมที่ผ่ำนกำรคัดจำกรอบคัดเลือกเข้ำสู่รอบสุดท้ำย
- แต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 2 คนต่อ 1 โครงงำน
- นักเรียนที่เข้ำร่วมประกวดรอบสุดท้ำย จะต้องเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกในรอบ
คัดเลือก
- นักเรียนต้องเข้ำร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลำในระหว่ำงวันที่ 8 – 10 มิถุนำยน 2560
- นักเรียนจะต้องนำเสนอผลงำนให้กับคณะกรรมกำร ด้วยตนเอง
 โครงงำนทีเ่ ข้ำประกวดรอบสุดท้ำย จะต้องเป็นโครงงำนเดียวกันกับโครงงำนที่ผ่ำนกำรคัดในรอบคัดเลือก
 ครูที่ปรึกษำ
- ในรอบสุดท้ำย สำมำรถเปลี่ยนครูที่ปรึกษำได้
- แต่ละโครงงำน มีครูที่ปรึกษำได้ ไม่เกิน ไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 โครงงำน

3.2 แนวทางการให้คะแนน และ หลักเกณฑ์เบื้องต้น
เนื้อหาของโครงงาน
- หัวข้อโครงงำนน่ำสนใจ เป็นเรื่องทำงธรรมชำติวิทยำที่สอดคล้องกับหัวข้อหลักของกำร
แข่งขันในแต่ละปี
- กระบวนกำรวิธีคิดวิเครำะห์และตีควำมจำกข้อมูล วิธีกำรในกำรรวบรวมข้อมูล และกำรใช้
ข้อมูลที่ได้อย่ำงเหมำะสม
- สะท้อนให้เห็นถึงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธรรมชำติวิทยำอย่ำงเหมำะสมกับวัย
- น ำเสนอมุ ม มอง เช่ น ข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย ประโยชน์ แ ละโทษ ผลกระทบทำงบวกและ
ผลกระทบทำงลบ
- เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงควำมตระหนักด้ำนธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
- แสดงให้เห็นควำมสำคัญของโครงงำนที่เลือกทำออกมำได้อย่ำงชัดเจน
การนาเสนอ
- ควำมถูกต้องของรูปแบบ โดยผลงำนต้องจัดแสดงภำยในพื้นที่ขนำดไม่เกิน
กว้ำง 75 ซม. X ยำว 100 ซม. X สูง 180 ซม. หรือหำกเป็นทรงกระบอกต้องสูงไม่เกิน
180 ซม. และมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เกิน 75 ซม. (พื้นที่จะกำหนดไว้ให้โดยผู้จัดงำน)
- วิธีกำรนำเสนอ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และแสดงพลังในกำรสื่อสำร
- กำรใช้ภำษำในกำรนำเสนอให้สุภำพและเหมำะสม
- ควำมเหมำะสมในลำดับกำรนำเสนอ
- กำรเรียบเรียงและนำเสนออย่ำงเป็นลำดับตำมควำมเหมำะสม
- กำรนำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำร 7 นำที และเวลำในกำรถำม-ตอบ 5 นำที

การตัดสินอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

4. รางวัล และ การสนับสนุน
ลาดับ

รางวัล

ชนะเลิศ

ทุนกำรศึกษำ
พร้อม โล่รำงวัล และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนกำรศึกษำ
พร้อม โล่รำงวัล และเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนกำรศึกษำ
พร้อม โล่รำงวัล และเกียรติบัตร
เยำวชนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกท่ำน จะได้รับเกียรติบัตรในกำรเข้ำร่วมงำน

การสนับสนุน
หน่วยงานผู้จัดงาน สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ที่พัก ในช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ 8 -10 มิถุนำยน 2560 ตำมสถำนที่ที่
อพวช. กำหนด
- อาหาร ในช่วงระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ 8 -10 มิถุนำยน 2560
- กิจกรรมและเอกสาร ประกอบการจัดงาน ตำมที่ อพวช. กำหนด
ผู้เข้าร่วมงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- ค่าพาหนะเดินทาง ของผู้เข้าร่วมการประกวด
 ไป-กลับ ในเส้นทำง ต้นทำง - อพวช.
 ไป-กลับ ในเส้นทำง ต้นทำง – ที่พัก หำกเดินทำงในช่วงก่อนและหลังวันจัดงำน
- ค่าอุปกรณ์และส่วนประกอบในกำรนำเสนอผลงำนของนักเรียน
- ค่าประกันการเดินทางและสุขภาพ
- ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

5. ข้อมูลการเตรียมตัวทั่วไป
5.1 ที่พัก
นักเรียน
- พักที่ อำคำรหอพัก อพวช.
- ห้องนอน แยกห้องพักชำย และ ห้องพักหญิง เป็นสัดส่วน ที่นอนเป็นเตียงสองชั้น
มีเครื่องปรับอำกำศ
- มีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน และเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
- โปรดเตรียม ผ้ำเช็ดตัว สบู่ ยำสระผม แปรงสีฟัน และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ มำเอง

อาคารหอพัก

อพวช.

ครูที่ปรึกษา
- อำคำรหอพักใหม่ ของ อพวช.
- จัดให้เป็นห้องพักคู่ โดยผู้จัดงำนจะจัดห้องพักให้ตำมควำมเหมำะสม
- รำยชื่อของคุณครูเข้ำพักค้ำง ขอสงวนกำรจัดเข้ำที่พัก ตำมรำยชื่อที่ส่งเข้ำมำตำมใบสมัคร
เท่ำนั้น (กรณีเปลี่ยนชื่อคุณครูที่ปรึกษำโปรดแจ้งภำยในวันที่ 26 พฤษภำคม 2560)
- โปรดเตรียมชุดเครื่องแต่งกำยสีดำหรือชุดไทยจิตรลดำพร้อมรองเท้ำ เพื่อเข้ำถวำยสักกำระ
พระบรมศพ รัชกำลที่ 9 ในวันทัศนศึกษำสำหรับคุณครู

5.2 การเดินทางมายัง อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาเข้าจากสระบุรี เข้าได้ 2 ทางคือ
 เส้นทำงมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เลี้ยวซ้ำยผ่ำนวัดธรรมกำย อ. คลองหลวง - หนองเสือ ถึงทำง
แยกซ้ำยไปหนองเสือ ให้เลี้ยวขวำไปองค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ตรงไประยะทำง
ประมำณ 2 กม. เลี้ยวขวำเข้ำเทคโนธำนี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ำยเข้ำพิพิธภัณฑ์ฯ)
เส้นทำงฟิวเจอร์พำร์ค รังสิต เลี้ยวซ้ำยถนนรังสิต - นครนำยก (เส้นทำงเดียวกันกับดรีม เวิลด์) สังเกต
ถนนวงแหวนตะวันออกคร่อมถนนด้ำนบน เตรียมเลี้ยวซ้ำยเข้ำ คลอง 5 จำกนั้น ตรงไปตำมถนนเลียบ
คลองห้ ำ ประมำณ 4 กิ โ ลเมตร เลี้ ย วขวำเข้ ำ เทคโนธำนี (ถึ ง วงเวี ย นเลี้ ย วซ้ ำ ยเข้ ำ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ )
ถนนวิภาวดี - รังสิต ขาออกจากกรุงเทพ ตรงมาจากดอนเมือง
ตรงมำจำกดอนเมือง ป้ำยบอกทำงพิพิธภัณฑ์ ฯ อยู่ซ้ำยมือ สังเกตจะมี 2 สะพำน คือขวำมือไป
สระบุรี นครสวรรค์ ให้ใช้สะพำนซ้ำยมือ ปทุมธำนี นครนำยก ใช้เ ส้นทำงรังสิต - นครนำยก ตรงไป 15
กม. เส้นเดียวกับดรีมเวิลด์ ถึงสะพำนคลอง 5 ลงจำกสะพำนเลี้ยวซ้ำยเข้ำซอยอีก 4 กม. เลี้ยวขวำเข้ำ
เทคโนธำนี (ถึงวงเวียนเลี้ยวซ้ำยเข้ำพิพิธภัณฑ์ฯ)

6. เอกสารสาคัญที่ต้องส่ง
ในการเข้าร่วมการประกวดรอบสุดท้าย
6.1 แบบตอบรับยืนยันการเข้าร่วมงาน
6.2 แบบรายงานโครงงาน (ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4)
i. ส่วนที่ 3 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ii. ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการทาโครงงาน

แบบ 6.1 แบบตอบรับ ยืนยันเข้าร่วมงานประกวดรอบสุดท้าย
การประกวดโครงงาน Global Natural History Day – Thailand Final
รอบสุดท้าย
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี
================================================================
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน …………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. การเดินทางเข้าร่วมงาน
 เดินทางมาถึง อพวช. (โปรดระบุ)
วันที่ 7 พ.ค. 60 (เข้ำที่พักได้เวลำ 17.00 น. เป็นต้นไป)
วันที่ 8 มิ.ย. 60 (เปิดลงทะเบียน เวลำ 8.30 น.)
 กาหนดเดินทางกลับ ออกจาก อพวช.
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 พิธีปิดงานและประกาศผลเสร็จสิ้นเวลาประมาณ 14.30 น.
2. ข้อมูลครูที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมในงานการประกวด (ไม่เกิน 1 คน)
ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทร ………………………………………………………………………. มือถือ ………………………….………………………………………..
E-mail: ……………………………………..……………………………โทรสาร …………………………………………………….…………..
ข้อจากัดทางอาหาร
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อกรณีฉุกเฉิน
………………………………………………………………………….…. มือถือ ………………………………………………………………….

3. ข้อมูล นักเรียน ที่ส่งเข้าร่วมในงานการประกวดโครงงาน (ไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 โครงงาน)
3.1 นักเรียนคนที่ 1
ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)
(เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว) ……………………………………………………………………………..…………………
ที่อยู่………..…………………………….............……………………………. ระดับชั้น (ณ วันที่ส่งโครงงาน)
............................................................................................. ………………………………….………………………………
โทร / มือถือ ……………………………..…………………………..………..
E-mail: ……………………………..……………………………….………….
ข้อจากัดทางอาหาร
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อกรณีฉุกเฉิน
………………………………………………………………………….…. มือถือ ………………………………………………………………….
3.2 นักเรียนคนที่ 2
ชื่อ – นามสกุล (ตัวบรรจง)
(เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว) ……………………………………………………………………………..…………………
ที่อยู่………..…………………………….............……………………………. ระดับชั้น (ณ วันที่ส่งโครงงาน)
............................................................................................. ………………………………….………………………………
โทร / มือถือ ……………………………..…………………………..………..
E-mail: ……………………………..……………………………….………….
ข้อจากัดทางอาหาร
...............................................................................................................................................................................
ชื่อผูต้ ิดต่อกรณีฉุกเฉิน
………………………………………………………………………….…. มือถือ ………………………………………………………………….

แบบ 6.2 แบบรายงานโครงงาน : ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4
การประกวดโครงงาน Global Natural History Day – Thailand Final
รอบสุดท้าย
วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2560
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ปทุมธานี
================================================================

โปรดกรอกข้อมูลในแบบรายงานโครงงาน ส่วนที่ 3 และ ส่วนที่ 4 ให้ครบถ้วน โดย
เนื้อหาข้อมูลจะต้องสอดคล้อง ต่อเนื่อง กับรายงานโครงงานในส่วนที่ 1 (หัวข้อ
โครงงาน) และ ส่วนที่ 2 (ข้อมูลวิธีการศึกษาของโครงงาน) ซึ่งได้ส่งมาให้แล้วจากรอบ
คัดเลือกก่อนหน้านี้
คณะกรรมการ จะยึดข้อความในเอกสารส่วนที่ 1 และ 2 ตามที่ได้รับตั้งแต่รอบคัดเลือก
เดิม ประกอบการพิจารณาพร้อมกับเอกสารส่วนที่ 3 และ 4 ตามแบบรายงานนี้
================================================================

 ชื่อโครงงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………..
 ชื่อเยาวชน
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 ชื่อครูที่ปรึกษา
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………

ส่วนที่ 3 การอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ส่วนนี้ต้องกำรทรำบแหล่งข้อมูลที่ใช้ในกำรทำกำรศึกษำว่ำเป็นอย่ำงไร และได้มำอย่ำงไร โปรดระบุ
1. ระบุแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ คือ กำรสืบค้นด้วยตนเอง, บันทึกหรือหลักฐำนเกี่ยวกับ สัตว์, พืช, บุคคล,
สถำนที่, วัตถุหรือเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้อง. เช่น ตัวอย่ำง, รูปภำพ, สิ่งประดิษฐ์, กำรสัมภำษณ์ที่
นักเรียนไปสัมภำษณ์เอง หรือ งำนเขียนที่นักเรียนเขียนขึ้นมำเอง.
 กำรสัมภำษณ์ (เช่น แหล่งข้อมูลเบื้องต้น, ผู้ให้สัมภำษณ์):
ผู้สัมภำษณ์
ผู้ให้สัมภำษณ์

สถำนที่

วันที่

สถำนที่

วันที่

สถำนที่

วันที่

คำอธิบำยประกอบ(ทำอย่ำงไร กับใคร ต้องกำรได้อะไร):

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิอื่นๆ
ชื่อหรือชื่อเรื่อง
คำอธิบำยประกอบ(ทำอย่ำงไร กับใคร ต้องกำรได้อะไร):

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิอื่นๆ
ชื่อหรือชื่อเรื่อง
คำอธิบำยประกอบ(ทำอย่ำงไร กับใคร ต้องกำรได้อะไร):

2. ระบุแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ แหล่งที่มำจำกกำรตีควำมข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลจำกงำนวิจัยอื่นๆ เช่น
หนังสือ, บทควำม, กรำฟ, เว็บไซต์และงำนเขียนที่ไม่ได้เขียนขึ้นมำเอง
 สัมภำษณ์: ชื่อผู้สัมภำษณ์/ คนตั้งคำถำม, สัมภำษณ์ใคร , สถำนที่, วัน-เวลำ ทีส่ ัมภำษณ์
ผู้สัมภำษณ์
ผู้ให้สัมภำษณ์
สถำนที่
วัน

เวลำ

คำอธิบำยประกอบ(ทำอย่ำงไร กับใคร ต้องกำรได้อะไร):
แหล่งข้อมูล:
 วำรสำร/ หนังสือพิมพ์/ บทควำม： ผู้เขียน，ชื่อบทควำม, ชื่อวำรสำรหรือหนังสือพิมพ์, (ปี, ฉบับที่/ปี-เดือน-วัน)
หน้ำ.
วำรสำร:(ปี, ฉบับที่)
ผู้เขียน
ชื่อบทควำม
ชื่อวำรสำรหรือหนังสือพิมพ์
หน้ำ
หนังสือพิมพ์: ปี-เดือน-วัน

คำอธิบำยประกอบ:

 หนังสือ: ผู้เขียน, ชื่อหนังสือ, (สำนักพิมพ์ & ปี) หน้ำ.
ผู้เขียน
ชื่อหนังสือ
คำอธิบำยประกอบ:

(สำนักพิมพ์, ปี)

หน้ำ
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 กรำฟ, แผนภูม,ิ รูปภำพและแหล่งข้อมูลอื่นๆ: ผู้เขียน,“หัวข้อหรือชื่อเรื่อง”, แหล่งที่มำ (หนังสือ,วำรสำร,เว็บไซต์)
(สำนักพิมพ์ & ปี) หน้ำ.
ผู้เขียน
“หัวข้อหรือชื่อเรื่อง”
แหล่งที่มำ
(สำนักพิมพ์, ปี)
หน้ำ
คำอธิบำยประกอบ:

ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมในการทาโครงงาน
4.1 ครูที่ปรึกษำช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงไรบ้ำง

4.2 นักเรียนได้ประสบกำรณ์อะไรจำกกำรทำงำนเป็นทีม

โปรดส่ง
แบบตอบรับยืนยันเข้าร่วมงาน (6.1) และ แบบรายงานโครงงาน ส่วน 3 ส่วน4 (6.2)
ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
มายัง อพวช. ทาง E-mail : nsmthailandproject@gmail.com
(cc: jariya@nsm.or.th )
สอบถามข้อมูล ได้ที่
งำนค่ำยวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์ กองพัฒนำกิจกรรม
สำนักพัฒนำควำมตระหนักด้ำนวิทยำศำสตร์
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.)
เทคโนธำนี ต.คลองห้ำ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
โทร 0-2577-9999 ต่อ 1460 - 2 (จริยำ, วชิรพร)
โทรสำร 0-2577-9990
E-mail: nsmthailandproject@gmail.com

