เกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดโครงงานสังคมศาสตร์ ระดับภาคเหนือ
หัวข้อ “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 และ 4-6
งานสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14
วันที่ 19 มกราคม 2561
ณ อาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
คุณสมบัตแิ ละจานวนผู้เข้าประกวดโครงงาน
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สมาชิกในทีมมีจานวนระหว่าง 3-5 คน
3. ในแต่ละทีมจะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายเหมือนกัน
เท่านั้น
4. ส่งเข้าแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
5. ครูผู้คุมทีมหรือครูที่ปรึกษาโครงงาน จานวน 1 ท่าน/ทีม
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงาน
1. ต้องเป็นโครงงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน
2. โครงงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งเป็ น โครงงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมไทยยุค Thailand 4.0 นวัตกรรมทางสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการ Startup Thailand หรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาระวิ ช าสั ง คม
ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษา
3. จัดทารายงานโครงการจานวนไม่เกิน 20 หน้า (ไม่รวมภาคผนวก) ส่งคณะกรรมการล่วงหน้าภายใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทางอีเมล์ pattareepan.p@gmail.com ในรูปแบบของไฟล์ PDF
4. ทีมที่เข้าประกวดจะต้องจัดแสดงผลงานในพื้นที่ขนาด 2 x 2 เมตร ให้น่าสนใจ ซึ่งทางผู้จัดจะเตรียม
โต๊ะจานวน 1 ตัว ขนาด 120 x 80 เซนติเมตร ให้เท่านั้น นอกเหนือจากนี้ผู้นาเสนอต้องจัดเตรียม
อุปกรณ์มาเอง
5. โรงเรี ย นใดที่ ไ ด้ ส่ ง ชื่ อ นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ ส านั ก วิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ล้ ว และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันใหม่ ขอแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วันทาการ
6. ให้มารายงานตัวในระหว่างเวลา 7.30-8.45 น. และเข้านั่งในหอประชุมใหญ่เพื่อฟังคาชี้แจงภายใน
เวลา 9.00 น. และให้เข้าประจาสถานที่จัดแสดงโครงงานในเวลา 9.20 น.
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
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ขั้นตอนการสมัคร
1. ให้ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กาหนด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้ทางโทรสาร 053702870 ต่ อ 105 หรื อ ทางอี เ มล์ pattareepan.p@gmail.com หรื อ ทางไปรษณี ย์ จ่ า หน้ า ถึ ง
อาจารย์ภัทรีพันธุ์ พันธุ สานักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9
ถนนพหลโยธิน ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
2. ให้ส่งเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานที่กาหนด ภายใน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ทางอีเมล์ pattareepan.p@gmail.com ในรูปแบบของไฟล์ PDF
3. เขียนชื่อโรงเรียน ชื่อนักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ขอให้พิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงในใบ
สมัครเท่านั้น เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อลงทะเบียนและเกียรติบัตร
สถานที่และกาหนดการในการประกวดโครงงาน
1. การแข่งขันประกวดโครงงานจะดาเนินการในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ อาคาร
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2. ขอให้ผู้เข้าแข่งขันมาลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมแสดงบัตรประจาตัวนักเรียนหรือบัตรประจาตัว
ประชาชน ระหว่ า งเวลา 7.30-8.45 น ในวั น ที่ 19 มกราคม 2561 ณ อาคารหอประชุ ม ใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. ให้นักเรียนรวมตัวกันภายในหอประชุมใหญ่ ในเวลา 9.00 น. เพื่อรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การแข่งขัน
และให้เข้าประจาสถานที่จัดแสดงโครงงานในเวลา 9.20 น. ตรง (หากเลยเวลาจะตัดสิทธิ์การเข้า
แข่งขัน)
รูปแบบการแข่งขัน
การประกวดโครงงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
รอบแรก
1. ประเมินจากเล่มเอกสารรายงานโครงงาน
2. ประเมินจากการนาเสนอในที่จัดแสดงโครงงาน โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 7 นาที
3. ประเมินจากการจัดแสดงโครงงาน
เกณฑ์การให้คะแนนรอบแรก
1. คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 รูปเล่มรายงาน 30 คะแนน แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้
• มีความครบถ้วนตามหัวข้อที่กาหนด
• โครงงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือเกิดนวัตกรรมใหม่
• ผลสาเร็จของโครงงานตรงตามเป้าหมายที่วางไว้
• มีการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือบุคคลอื่น ๆ
• มีการพยายามมุ่งมั่น ทุ่มเทของนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์
• มีการประเมินผลโครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลดี ผลเสียของโครงการ
• แสดงถึงประโยชน์ของโครงงานที่ยั่งยืน
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1.2 การนาเสนอ 30 คะแนน แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้
• รูปแบบและวิธีการนาเสนอชัดเจนและน่าสนใจ
• กิริยามารยาท การทักทาย การพูด การใช้ภาษา
• การรักษาเวลา
• ไหวพริบและทักษะการตอบคาถาม
1.3 การจัดแสดง 40 คะแนน แบ่งเป็นหัวข้อย่อย ดังนี้
• สื่อมีความน่าสนใจ
• สื่อที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับประเด็นของโครงงาน
• สื่อมีการจัดแสดงที่สะท้อนถึงนวัตกรรมของโครงงาน
• สื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
1. ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ทีมที่มีคะแนนสูงสุดของทั้งระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย
จะได้รับคัดเลือกมาประกวดการนาเสนอโครงงานด้วยปากเปล่าบนเวทีพร้อมนาเสนอถึงการ
นาไปใช้ประโยชน์ของโครงงานที่ยั่งยืน และตอบคาถามที่ได้รับจากคณะกรรมการบนเวที ทีม
ละไม่เกิน 10 นาที
2. คะแนนในรอบแรกจะไม่ถูกนามาคิดรวมกับรอบชิงชนะเลิศ
เกณฑ์การให้คะแนนรอบชิงชนะเลิศ
1. คะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยแบ่งการประเมินเป็นประเด็น ดังนี้
• การเสนอให้เห็นถึงประโยชน์จากการนาโครงงานไปใช้อย่างยั่งยืน 20
• อธิบายและตอบคาถามตรงตามประเด็น
20
• มีบุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบคาถามที่เหมาะสม
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน

รางวัลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
1. รางวัลการประกวดโครงงาน
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท (พร้อมโล่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล จานวน 4,000 บาท (พร้อมโล่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินรางวัล จานวน 3,000 บาท (พร้อมโล่)
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
เงินรางวัลละ 1,000 บาท
2. สาหรับโรงเรียน นักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตร
การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
3. รางวัลและเกียรติบัตรจะมอบให้หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดโครงงานพร้อมกัน
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รางวัลการแข่งขัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
1. รางวัลการประกวดโครงงาน
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล จานวน 5,000 บาท (พร้อมโล่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เงินรางวัล จานวน 4,000 บาท (พร้อมโล่)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
เงินรางวัล จานวน 3,000 บาท (พร้อมโล่)
รางวัลชมเชย 1 รางวัล
เงินรางวัลละ 1,000 บาท
2. สาหรับโรงเรียน นักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตร
การเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วย
3. รางวัลและเกียรติบัตรจะมอบให้หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดโครงงานพร้อมกัน
รูปแบบการเขียนรายงานโครงการ
จัดพิมพ์ให้มีจานวนหน้าไม่เกิน 20 หน้ากระดาษขนาด A4 ไม่รวมภาคผนวก โดยแสดงเนื้อหา บท
และหัวข้อต่างๆ ตามที่กาหนด ดังนี้
1. ปกหน้า แสดงชื่อโครงงานเป็นภาษาไทย ชื่อกลุ่มผู้รับผิดชอบโครงงาน และชื่อสถานศึกษา
2. กิตติกรรมประกาศ แสดงการขอบคุณบุคคล คณะ องค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการทาโครงงาน
เป็นต้น
3. สรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเป็น ผังมโนทัศน์หรือกรอบแนวคิดในการทาโครงงาน ใน 1
หน้ากระดาษ A4
4. บทที่ 1 บทนา ประกอบด้วย
• ที่มาและความสาคัญของโครงงาน อธิบายความเป็นมา แรงบันดาลใจหรือเหตุผลที่ทา
โครงการ
• วัตถุประสงค์ของโครงงาน แสดงจุดมุ่งหมายของการทาโครงงานเป็นรายข้อ
• ขอบเขตการศึกษาเรียนรู้ ระบุกลุ่มเป้าหมาย กาหนดระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนิน
โครงงาน
5. บทที่ 2 การดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
• วิธีการดาเนินงาน อธิบายวิธีการดาเนินงาน แสดงแผนผังขั้นตอนการดาเนินงาน แสดง
ปฏิทินหรือกาหนดการดาเนินงาน และ/หรือมีรูปภาพประกอบ
• งบประมาณ แสดงรายการค่าใช้จ่ายโดยแยกเป็นรายหมวด แหล่งที่มา และยอดรวม
6. บทที่ 3 ผลการดาเนินงาน ประกอบด้วย
• แสดงผลการดาเนินงานโดยการอธิบายพร้อมรูปภาพ และ/หรือ ตาราง แผนภูมิประกอบ
ข้อมูลทางสถิติ
7. บทที่ 4 การศึกษาวิเคราะห์ ประกอบด้วย
• วิเคราะห์เชื่อมโยงเป้าหมายของโครงงานกับวิธีการดาเนินงาน อย่างเป็นเหตุเป็นผล
• ประเมิน ผลการดาเนิ น งาน แสดงหรื ออธิบ ายเหตุผ ลว่ าผลการดาเนิ น งานเป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงงานหรือไม่ เพียงใด เพราะเหตุใด และแสดงข้อมูล
ทางสถิติประกอบ (ถ้ามี)
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การประเมินตนเอง สมาชิกกลุ่ม นักเรียนผู้รับผิดชอบโครงงานทุกคนแสดงความคิดเห็น
และความรู้สึกต่อการพัฒนาตนเอง หรือ ความประทับใจต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้ ระหว่างการ
ดาเนินโครงงาน
• การประเมิ น และวิ จ ารณ์ โ ดยผู้ อื่ น แสดงความเห็ น เชิ ง วิ เ คราะห์ ค าวิ จ ารณ์ และ
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และเพื่อ นนักเรียนคน
อื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม
8. บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
• สรุปผลการดาเนินโครงงาน อธิบายสรุปภาพรวมของโครงงานทั้งหมดเชื่อมโยงการนาไป
ประยุกต์ใช้ที่มีผลต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม
• ข้อเสนอแนะจากโครงงานและข้อเสนอแนะในการดาเนินงานต่อไปในอนาคต
9. เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี)
10. ภาคผนวก (ถ้ามี)
•
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