
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEM) 
 

1.  ระดับชั้นที่จัดการแข่งขัน 
1.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)  
1.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) 
1.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) 

2. คุณสมบัตแิละจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 2.1 เป็นการแข่งขันประเภททีมๆ ละ 3 คน 
 2.2 ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม/ระดับการศึกษา 
 2.3 ไม่มีการรับสมัครเข้าแข่งขันหน้างาน หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูผู้ควบคุม/ผู้เข้าแข่งขัน 
ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายชื่อครูผู้ควบคุ ม/ผู้ เข้าแข่งขัน" ที่ เว็บไซต์ 
http://scitech.kpru.ac.th 
3. ก าหนดการ สถานที่การแข่งขัน 
 3.1 วันที่แข่งขัน : วันศุกร์ที ่ 5 กรกฎาคม 2562 

3.2 สถานที่รายงานตัวและแข่งขัน : ห้องสัมมนา ชั้น 1 (48157) อาคารเรียนและปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) 

3.3 เวลาการแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
  เวลา 08.00-08.30 น. รายงานตัว 
  เวลา 09.00-12.00 น. แข่งขัน โดย น าเสนอผลการด าเนินโครงงานสะเต็มศึกษา 
โครงการวิจัยและแสดงรายละเอียดตามรูปแบบและข้ันตอนการจัดท าโครงงานสะเต็มศึกษา (ข้อ 4.3) 
  เวลา 12.00-13.00 น. ประกาศผลการตัดสิน 
4. วิธีด าเนินการและรายละเอียดการแข่งขัน 

4.1 หัวข้อโครงงานส าหรับการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (STEM) คือ “วัสดุอินทรีย์
กรองอากาศสะอาดช่วยโลก” โดยจัดท าโครงงานสะเต็มศึกษาจากแนวคิดการลดปริมาณฝุ่นในอากาศด้วยแผ่น
กรองอากาศจากวัสดุธรรมชาติ  โดยมีข้อก าหนดในการศึกษาดังต่อไปนี้   
  4.1.1 ให้ผู้แข่งขันศึกษา ออกแบบ และพัฒนา แผ่นกรองอากาศจากวัสดุธรรมชาติ (Air 
filter) ที่มีขนาดความยาว 28 เซนติเมตร (cm) ความกว้าง 28 เซนติเมตร (cm) และความหนาไม่เกิน 0.5 
เซนติเมตร (cm) โดยเตรียมแผ่นชุดกรองดังกล่าวส าหรับใช้ทดสอบขณะท าการศึกษา และใช้ในวันแข่งขัน
ประกวด 

 

ภาพที่ 1 ขนาดของแผ่นกรองอากาศ 



  4.1.2 ในวันแข่งขันให้ผู้แข่งขันน าแผ่นกรองอากาศที่ได้ศึกษาและพัฒนามาแล้วจาก ข้อที่ 
4.1.1 จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ส าหรับแข่งขัน และแผ่นกรองอากาศส ารอง จ านวน 1 ชุด ส าหรับในกรณีเกิด
ข้อผิดพลาด ได้แก่ ช ารุดก่อนการแข่งขันหรือขณะติดตั้งในชุดอุปกรณ์ตรวจวัด โดยสามารถเปลี่ยนได้ เมื่อแจ้ง
กรรมการก่อนเริ่มทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหลังจากปล่อยควันใน
ห้องจ าลองมลพิษไปแล้ว 

4.1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศ กรรมการจะใช้ ระบบตรวจวัด
ประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศที่ทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมไว้เท่านั้น ทั้งนี้ระบบ
ตรวจวัดที่ใช้ประกอบด้วย ห้องจ าลองมลพิษ เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่น (สามารถวัดฝุ่นขนาด PM 10, PM 2.5 
และ AQI ได้) และช่องส าหรับบรรจุชุดแผ่นกรองอากาศของผู้เข้าแข่งขัน 
  4.1.4 การตรวจวัดปริมาณฝุ่น กรรมการจะบันทึกค่าฝุ่นในอากาศหลังจากผานตัวกรอง
อากาศ ในระยะเวลาที่กรรมการก าหนด  
 4.2 ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องมาลงทะเบียนให้ตรงตามเวลาและสถานที่ที่ก าหนด มิเช่นนั้น
จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 
 4.3 รูปแบบและขั้นตอนการจัดท าโครงงานสะเต็มศึกษา  
  4.3.1 การท าโครงงานสะเต็มศึกษา ต้องมีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบตา ม
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design Process) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการท าโครงงาน 
ซึ่งมี 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
   1) ระบุปัญหา (Problem Identification) เป็นการท าความเข้าใจปัญหาหรือความ
ท้าทาย โดยวิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดของสถานการณ์ปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่
การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา 
   2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา (Related Information 
Search) เป็นการรวบรวมข้อมูลและแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการแก้ปัญหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด 
   3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา (Solution Design) เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องเพ่ือการออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยค านึ งถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขตามสถานการณ์ที่ก าหนด 
   4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา (Planning and Development) เป็นการ
ก าหนดล าดับขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานหรือวิธีการ แล้วลงมือสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหา 
   5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Testing, 
Evaluation and Design Improvement) เป็นการทดสอบและประเมินการใช้งานของชิ้นงานหรือวิธีการ     
โดยผลที่ได้อาจน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
   6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน (Presentation) เป็นการ
น าเสนอแนวคิดและขั้นตอนการแก้ปัญหาของการสร้างชิ้นงานหรือการพัฒนาวิธีการ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจ และได้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
  4.3.2 การเขียนรายงานประกอบด้วย แนวทางการด าเนินงาน และผลลัพธ์ของการท างาน
ให้กับ ผู้สนใจได้ศึกษา หรือเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยองค์ประกอบของเล่มรายงาน มีหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 



   1) ปกนอก   8) บทที่ 2 หลักการ / ทฤษฎีและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
   2) ปกใน   9) บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน 
   3) บทคัดย่อ  10) บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน   
   4) สารบัญ   11) บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ 
   5) สารบัญตาราง  12) บรรณานุกรม   
   6) สารบัญรูปภาพ  13) ภาคผนวก 
   7) บทที่ 1 บทน า  
ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนรายงานโครงงาน 

 ปกนอก/ปกใน 
 
 

โครงงานสะเต็มศึกษา 
เรื่อง .................................................................. 

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

ครูที่ปรึกษา 
1............................................................................................................................ ..................... 
2............................................................................................... .................................................. 

โรงเรียน................................................. 
ระดับชั้น.............................. 

ประจ าปี พ.ศ.2562 
 
 
   

  4.3.3 รายละเอียดการเขียนรายงาน  
   1) บทที่ 1 บทน า อธิบายที่มา ความส าคัญของปัญหาและโครงงาน วัตถุประสงค์
ของการท าโครงงาน ขอบเขตและข้อจ ากัดของโครงงาน ประโยชน์ที่คาดว่าคาดว่าจะได้รับ  
   2) บทที่ 2 หลักการ / ทฤษฎี และโครงงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อธิบายถึง
ความรู้ หลักการหรือแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการ
แก้ปัญหา ประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด หรือเกณฑ์ อ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ความคุ้มค่า เพ่ือเลือก
แนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด วิเคราะห์และสรุปแนวทางที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงงาน เป็น
ต้น เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป รวมไปถึงโครงงานหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของผู้
เข้าแข่งขัน 
   3) บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน ประกอบด้วยการ
ออกแบบโครงงานเป็นภาพร่างในการพัฒนาชิ้นงาน ภาพร่างสมบูรณ์ของชิ้นงาน ในกรณีที่เป็นโครงงานของ
การสร้างวิธีการจะเป็น การเขียนแผนผังของวิธีการ การสร้างชิ้นงานตามแบบ ทดสอบและปรับปรุงชิ้นงานให้



สามารถท างานได้ รวมถึงวิธีการทดสอบประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการทดสอบว่าเกิดปัญหาอะไรบ้าง และ
มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  
   4) บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน อธิบายถึงการท างานของชิ้นงานหรือวิธีการ และผล
การทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงานหรือวิธีการ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการตามวัตถุประสงค์ของ 
โครงงาน 
   5) บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ อธิบายข้อสรุปที่ได้จากการท าโครงงาน จุดเด่น
หรือความคิดสร้างสรรค์ของโครงงาน ประโยชน์และแน วทางการน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่
ผู้อ่านเพ่ือการน าไป พัฒนาต่อไป หรือการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง 
หมายเหตุ เนื้อหาทั้ง 5 บทไม่เกิน 20 หน้า  
   6) บรรณานุกรม ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบ APA ดังตัวอย่าง 
   • ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์) ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปี ที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. 
   • ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์) ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปี ที่, หน้าแรก-หน้าสุดท้าย. ค้น
เมื่อ วัน เดือน ปี,จาก ชื่อ URL หรือ ชื่อฐานข้อมูล  
   • ชื่อ ชื่อสกุล. (วัน เดือน ปี) ชื่อบทความ ชื่อนิตยสารหรือ หนังสือพิมพ์, ปีที่, หน้า 
   • ชื่อ ชื่อสกุล. (ปีพิมพ์), ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์), สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์  
   7) ภาคผนวก ประกอบด้วย ภาพถ่ายล าดับขั้นตอนการสร้าง และเอกสารอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ เช่น แบบสอบถาม วัสดุที่ใช้ วิธีการใช้งานของ
ชิ้นงาน ข้อมูลที่บันทึกได้จากการทดสอบชิ้นงาน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของหัวข้อโครงงาน ไม่เกิน 10 หน้า 
 

 
หมายเหตุ การเขียนรายงานให้ใช้กระดาษขนาด A4 รูปแบบของตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK 
ขนาดตัวอักษร 16 pt เนื้อหาเล่มรายงานให้ตั้งค่าหน้ากระดาษระยะขอบด้านบนและขอบซ้ายห่าง
จากขอบกระดาษ 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ด้านล่างและด้านขวาห่างจากขอบกระดาษ 2.54 
เซนติเมตร (1 นิ้ว) ระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 เซนติเมตร โดยบทที่ 1-5 ความยาวไม่เกิน 20 หน้า 
และภาคผนวกจานวนไม่เกิน 10 หน้า ส่งเล่มรายงานจานวน 5 ชุด และรายงานฉบับใดที่มีความยาว
เกินกว่าที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน 

 

 

  4.3.4 การแสดงผลงาน 
  แผ่นน าเสนอโครงงานเป็นกระดาษขนาดมาตรฐาน A0 หรือไวนิลขนาด 80 เซนติเมตร x 
120 เซนติเมตร จ านวน 1 แผ่น แนวตั้ง และควรมีข้อความเนื้อหาประกอบแผ่นการน าเสนอโครงงานที่ส าคัญ
ดังนี้ 
   1) ชื่อโรงเรียน  
   2) ชื่อโครงงาน  
   3) ชื่อผู้ท าโครงงาน  
   4) ชื่อครูที่ปรึกษา  
   5) บทคัดย่อ  
   6) วัตถุประสงค์ของโครงงาน 



   7) สรุปแนวคิดสะเต็มศึกษาที่ใช้ในการแก้ปัญหา [แผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
หรือตาราง] 
   8) วิธีการด าเนินงานและผลการทดลอง  
   9) สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
  4.3.5 รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด 
   1) โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงานตามแนวทาง “สะเต็มศึกษา (STEM 
Education)”  
   2) ข้อมูลและรูปภาพ ที่น ามาประกอบการประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือหาก
ได้รับอนุญาตควรอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ คณะกรรมการตัดสินจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
   3) ชิ้นงานที่สร้างต้องสามารถท างานได้จริง ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นแบบจ าลอง ต้อง
สามารถแสดงการท างานและสามารถอธิบายถึงมาตราส่วน เพ่ือการพัฒนาสู่การสร้างชิ้นงานที่น าไปใช้งานจริง
ได้ โดยชิ้นงานควรมีขนาดความยาว 297 มิลลิเมตร (mm) ความกว้าง 210 มิลลิเมตร (mm) และความหนา
ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร (mm) และผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติขนาดไม่เกิน ความกว้าง 150 เซนติเมตร ความ
ยาว 150 เซนติเมตร และความ สูง 150 เซนติเมตร 
   4) เป็นผลงานโครงงานสะเต็มศึกษาของนักเรียนตามเกณฑ์ระดับชั้นที่ส่งเข้า
ประกวด  
   5) ไม่เป็นโครงงานที่เกิดจากการลอกเลียนแบบผู้อ่ืน ถ้าเป็นโครงงานที่มีการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อยอดต้องมีการระบุแหล่งที่มาของโครงงานเดิม  
   6) ไม่เป็นโครงงานที่เคยได้รับรางวัลระดับชาติ  
   7) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
หมายเหตุ : กรณีท่ีตรวจพบว่าโครงงานใดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขข้างต้น จะถูกตัดสิทธิ์ออกจาก
การแข่งขัน หรือยกเลิกรางวัล 
  4.3.6 การส่งผลงานโครงงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
   ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน จ านวน 1 ชุด มายังอาคารเรียนและปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  69 หมู่ 1 ต. นครชุม อ. เมือง จ. ก าแพงเพชร 
62000 หรือ ส่งรูปแบบไฟล์ PDF มายัง prscitech@gmail.com ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 
 
5. เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน  

รายการ เกณฑ์ คะแนน รวม 
1. ผลลัพธ์ของโครงงาน
ทางวิทยาศาสตร์ 

1.1 ชิ้นงานหรือวิธีการสามารถแก้ปัญหาได้ภายใต้
สถานการณ์และเงื่อนไขที่ก าหนดได้ 

5 20 

1.2 ชิ้นงานหรือวิธีการสามารถทดสอบการท างานซ้ าได้  5 
1.3 ชิ้นงานหรือวิธีการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวันหรือมีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม  

5 

1.4 ชิ้นงานมีความปลอดภัย มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
และค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  

5 

2. การท างานตาม
กระบวนการออกแบบ

2.1 มีการท างานตามกระบวนการออกแบบเชิงโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์อย่างครบถ้วน 

10 20 



รายการ เกณฑ์ คะแนน รวม 
เชิงโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ 

2.2 มีการท างานตามกระบวนการเชิงโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์แต่ละขั้นได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ  

10 

3. การบูรณาการ
ความรู้สะเต็มศึกษา 

3.1 มีการบูรณาการความรู้ด้านสะเต็มศึกษาที่เก่ียวข้องกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วน  

10 20 

3.2 อธิบายความรู้ด้านสะเต็มศึกษาที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยง
กับการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  

10 

4. ความคิดสร้างสรรค์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงาน การหาวิธีการ
เพ่ือแก้ปัญหา และกระบวนการสร้างชิ้นงาน  

10 10 

5. การน าเสนอ 5.1 น าเสนอได้เป็นล าดับขั้นตอนน่าสนใจและเข้าใจง่าย  4 20 
5.2 ตอบค าถามได้ด้วยเหตุและผล ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ชัดเจน กระชับ ได้ใจความ 

4 

5.3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกภายในกลุ่ม  4 
5.4 การน าเสนอผลงานตามเวลาที่ก าหนด  4 
5.5 แผ่นน าเสนอโครงงานสะเต็มศึกษาออกแบบได้น่าสนใจ 
เข้าใจง่าย 

4 

6. การเขียนรายงาน 6.1 มีองค์ประกอบของเล่มรายงานถูกต้อง ครบถ้วนตาม
รูปแบบการท าโครงงานสะเต็มศึกษา  

3 10 

6.2 การใช้ภาษาถูกหลักไวยากรณ์ มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
เข้าใจง่าย  

5 

6.3 การใช้ค าศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีได้ถูกต้อง 

2 

รวมทั้งสิ้น 100 

 
6. รายละเอียดรางวัล 

6.1 รางวัลตอบแทน   
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  1,200 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    800 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
  รางวัลชมเชย            ได้รับเกียรติบัตร 
 เกณฑ์การพิจารณาระดับเหรียญรางวัล 

คะแนน  80-100   คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง 
  คะแนน  70-79     คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน  60-69     คะแนน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง 
 6.2 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้เกียรติบัตรคนละ 1 ใบ รวมทั้งครูผู้ควบคุมที่น านักเรียน
เ ข้ า แ ข่ ง ขั น ไ ม่ เ กิ น ที ม ล ะ  2  ท่ า น  ซึ่ ง ท า ง โ ร ง เ รี ย น ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โ ห ล ด เ กี ย ร ติ บั ต ร ไ ด้ ที่ 
http://scitech.kpru.ac.th   



6.3 นักเรียนที่ได้รับรางวัลจะต้องน าส าเนาบัตรประชาชนหรือส านาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรียน             
โดยรับรองส าเนาถูกต้อง ติดต่อฝ่ายการเงินและจัดหารางวัล ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 (48158) อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (อาคาร 48) 

6.4 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพ่ิม/ลด จ านวนรางวัล/เกียรติบัตร 
7. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
 7.1 ช่องทางการสมัคร 

รับสมัครออนไลน์เท่านั้น ลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ http://scitech.kpru.ac.th 
7.2 หมดเขตรับสมัคร  

 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
7.3 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันทาง http://scitech.kpru.ac.th                 
ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 
8. ผู้รับผิดชอบการแข่งขัน 
 อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  

เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 081-971 8945 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา ใจดี อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาเคมี 
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) 087-180-4774 
โทรศัพท์ 0 5570 6555 ต่อ 4010 

 
   
  

 

http://scitech.kpru.ac.th/

