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                      เอกสารการสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม  
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1. หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย 
 1) ใบสมัคร 

  - ข้อมูลทีมท่ีเข้าร่วมโครงการ (นักศึกษา กศน., ครูท่ีปรึกษา และสถานศึกษา) 

  - ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน  

  - การลงนามรับรองคุณสมบัติจากผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัด 

 2) เล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม 

 3) CD/ DVD ท่ีบันทึกการนำเสนอผลงานความยาวไม่เกิน 5 นาที และไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  

2. ช่องทางการสมัคร : 

 2.1 ไปรษณีย์ :  
โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 2.2 กรอกฟอร์มออนไลน์ :  https://forms.gle/noFECDWQ4AyKFPhV7   

 2.3 E-mail : nsce@sci-educ.nfe.go.th  

 2.4 สมัครด้วยตนเอง : อาคารธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ช้ัน 8 กลุ่มธรรมชาติวิทยาและส่ิงแวดล้อม 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 928 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

หมายเหตุ  

 1) การส่งหลักฐานเข้าร่วมโครงการจะยึดวันประทับตราบนไปรษณีย์เป็นสำคัญ 

 2) กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจน 

 3) แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ทีม 

 4) การสมัครผ่านการลงทะเบียนออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้รับหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามเวลาท่ี
กำหนด  

 5) ผู้จัดจะตอบผลการรับสมัครทางอีเมล์ของครูท่ีปรึกษา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1) นางสาวจุฬวดี สุทธิประภา นักวิชาการศึกษา กลุ่มธรรมชาติวิทยาและส่ิงแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ 
โทรศัพท์: 0 2392 5951 - 5 ต่อ 1800 มือถือ: 089 135 2991 อีเมล์: chunlawadee@sci-educ.nfe.go.th 

2) นางสาวนันทิชา ม่วงปาน นักวิชาการศึกษา กลุ่มธรรมชาติวิทยาและส่ิงแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ 
โทรศัพท์: 0 2392 5951 - 5 ต่อ 1802 มือถือ: 062 965 4886 อีเมล์: nanticha@sci-educ.nfe.go.th 
 

https://forms.gle/noFECDWQ4AyKFPhV7
mailto:nsce@sci-educ.nfe.go.th
mailto:nanticha@sci-educ.nfe.go.th
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                     ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม  

สำหรับนักศึกษา กศน . ปี 2564 

1. ข้อมูลทีมเข้าโครงการ 

 1) นักศึกษา กศน. 

นักศึกษา คนที่ 1 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................................ระดับช้ัน...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................ E-mail ………………………………………………..……….. 

 

นักศึกษา คนที่ 2 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................................ระดับช้ัน...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................ E-mail ………………………………………………..……….. 

 

นักศึกษา คนที่ 3 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................................ระดับช้ัน...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................ E-mail ………………………………………………..……….. 

 

 2) ครูที่ปรึกษา (อย่างน้อย 1 ท่าน) 

ครูที่ปรึกษา คนที่ 1 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................................วิทยฐานะ...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................ E-mail ……………………………………………….……….. 

 

ครูทีป่รึกษา คนที่ 2 

ช่ือ-สกุล ..................................................................................................วิทยฐานะ...................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................ E-mail ………………………………………………………….. 
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 3) สถานศึกษา 

ช่ือสถานศึกษา................................................................................................................................................ 

ท่ีอยู่ .............................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์........................................................ หมายเลขโทรสาร ................................................... 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

2. ข้อมูลเก่ียวกับโครงงาน 

 1)  ที่มาของโครงงาน 

ช่ือโครงงาน …………………………………………………………………………….…………………………….……………………… 

แรงบันดาลใจ ................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

ประโยชน์ของโครงงานอย่างย่อ .................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
 

 2) แนวทางการทำโครงงาน 

เลือกวิธีการศึกษาและการได้มาของข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 การสำรวจ/การสังเกตในพื้นท่ีจริง    การทดลอง   การสืบค้น  

 การสัมภาษณ์  อื่น ๆ โปรดระบุ ......................................................................... 

  

ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีทีมของท่านใช้ในการทำโครงงานนี้ 

 การสังเกต   การวัด     การคำนวณ  

 การจำแนกประเภท  การลงความเห็นจากข้อมูล    การพยากรณ์ 

 การตั้งสมมติฐาน  การกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ  การกำหนด และควบคุมตัวแปร 

 การทดลอง   การจัดกระทำและส่ือความหมายข้อมูล  

 การตีความหมายข้อมูล และการลงข้อมูล  

 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา  
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3. ผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรองคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

ขอรับรองว่าผู้มีรายช่ือข้างต้น มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การร่วมโครงการ 
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านส่ิงแวดล้อม ประเภท นวัตกรรมจากขยะ สำหรับนักศึกษา กศน . ระดับพื้นท่ี  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกประการ 
 

 

 

(...........................................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................................................ 


