
ก าหนดการประกวดโครงงานวทิยาศาสตร ์ประเภทสิ่งประดิษฐ ์
ในงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนระดบันานาชาต ิ ครัง้ที ่ 62  ปีการศกึษา  2555 

“สุดยอดเด็กไทยมุง่มั่น  สรา้งสรรคแ์บบอย่างดว้ยปัญญา” 
Supremacy with grace and Wisdom 

ณ  อิมแพค็  เมืองทองธาน ี จงัหวัดนนทบุรี 
------------------------ 

วนัองัคารที ่ 12  กมุภาพนัธ ์ 2556 
 14.00 – 16.30 น. คณะครูที่ปรึกษา คณะนักเรียน เจ้าของโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
 ลงทะเบียน  รายงานตัว  ณ  Challenger 1 
 น าผลงานโครงงานฯ สิ่งประดิษฐ์ โปสเตอร์ ติดตั้ง จัดวางพร้อมน าเสนอในวันต่อไป 

วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2556 
 08.00 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวิธีการด าเนินงาน 
 08.30 – 10.00 น. นักเรียนน าเสนอโครงงานฯ / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดงาน / นักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด 
 11.00 – 12.00 น. นักเรียนน าเสนอโครงงานฯ / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 13.00 – 17.00 น. นักเรียนน าเสนอโครงงานฯ / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 17.00 – 18.30 น. สรุปผลการด าเนินงาน  (คณะกรรมการ / คณะท างาน) 

วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพันธ์  2556 
 08.00  น. เปิดให้เข้าชมงาม 
 09.00 – 16.00 น. นักเรียนน าเสนอโครงงานฯ / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 16.00 – 18.00 น. สรุปผลการด าเนินงาน (คณะกรรมการ / คณะท างาน) 

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2556 
 08.00 – 10.00 น. เปิดให้เข้าชมงาน, นักเรียนน าเสนอโครงงานฯ 
 10.00 – 11.30 น. ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 
  รับรางวัล, เกียรติบัตร 

--------------------------------- 

หมายเหตุ 1. พ้ืนที่จัดงานมีโต๊ะวางผลงาน ขนาด 0.65 ม. × 1.80 ม. 1 ตัว, บอร์ด ขนาด 0.90 ม. × 2.10 ม. 1 ตัว  
  จัดได้เพียงด้านเดียว (การจัดวางล าดับที่ของผลงาน จะให้จับฉลาก) 
 2. ให้จัดส่งเอกสารเล่มรายงาน จ านวน 6 เล่ม (ส่งมาภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
   ถึง อาจารย์พนิดา วิชัยดิษฐ  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  อาคาร  สพฐ. 5  ชั้น  10 
  กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนิน  เขตดุสิต  กทม. 10300)   
 3. ขอให้แจ้งรายชื่อผลงาน ชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา  ทาง  E-mail:Panida_ieyi@hotmail.com 
  ด่วน เพื่อจัดท าเนียบการลงทะเบียน 
 4. นักเรียนแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียน นักเรียนแสดงผลงานฯ ต้องมีความพร้อมรับการประเมิน 
  ตลอดเวลา 
 5. ก าหนดการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 6. พ้ืนที่จัดแสดงผลงานไม่ต้องตกแต่งประดับดอกไม้ใดๆ ท   งสิ้น (เนื่องจากพื้นที่จ ากัด) 
 7. ผลงานที่เข้าประกวดจัดแสดงทั้ง 3 วัน เป็นงานระดับชาติ (ไม่ใช่เป็นการน ามาให้กรรมการตัดสินเท่านั้น 
  ผลงานของนักเรียนออกสู่สายตาสาธารณชน ที่เข้าชมต้องพร้อมที่จะน าเสนอตลอดเวลา) 
 8. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  อาจารย์พนิดา วิชัยดิษฐ  โทร. 02-2885895 , 081-9265596 



ก าหนดการประกวดผลงานสิง่ประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ 
ในงานศลิปหตัถกรรมนักเรยีนระดบันานาชาต ิ ครัง้ที ่ 62  ปีการศกึษา  2555 

“สุดยอดเด็กไทยมุง่มั่น  สรา้งสรรคแ์บบอย่างดว้ยปัญญา” 
Supremacy with grace and Wisdom 

ณ  อมิแพค็  เมืองทองธาน ี จงัหวัดนนทบุร ี
------------------------ 

วันอังคารที่  12  กุมภาพนัธ์  2556 
 14.00 – 16.30 น. คณะครูที่ปรึกษา คณะนักเรียน เจ้าของผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 ลงทะเบียน  รายงานตัว  ณ  Challenger 1 
 น าผลงานสิ่งประดิษฐ์  โปสเตอร์  ติดตั้ง  จัดวางพร้อมน าเสนอในวันต่อไป 

วันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2556 
 08.00 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงวิธีการด าเนินงาน 
 08.30 – 10.00 น. นักเรียนน าเสนอผลงาน / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 10.00 – 11.00 น. พิธีเปิดงาน / นักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด 
 11.00 – 12.00 น. นักเรียนน าเสนอผลงาน / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 13.00 – 17.00 น. นักเรียนน าเสนอผลงาน / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 17.00 – 18.30 น. สรุปผลการด าเนินงาน  (คณะกรรมการ / คณะท างาน) 

วันพฤหัสบดีที่  14  กุมภาพนัธ์  2556 
 08.00  น. เปิดให้เข้าชมงาม 
 09.00 – 16.00 น. นักเรียนน าเสนอผลงาน / ตอบข้อซักถามจากกรรมการ 
 16.00 – 18.00 น. สรุปผลการด าเนินงาน (คณะกรรมการ / คณะท างาน) 

วันศุกร์ที่  15  กุมภาพันธ์  2556 
 08.00 – 10.00 น. เปิดให้เข้าชมงาน, นักเรียนน าเสนอผลงาน 
 10.00 – 11.30 น. ประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 
  รับรางวัล, เกียรติบัตร 

--------------------------------- 

หมายเหตุ 1. พ้ืนที่จัดงานมีโต๊ะวางผลงาน ขนาด 0.65 ม. × 1.80 ม. 1 ตัว, บอร์ด ขนาด 0.90 ม. × 2.10 ม. 1 ตัว  
  จัดได้เพียงด้านเดียว (การจัดวางล าดับที่ของผลงาน จะให้จับฉลาก) 
 2. ให้จัดส่งเอกสารเล่มรายงาน  จ านวน  6  เล่ม  (ส่งมาภายในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2556   
   ถึง อาจารย์พนิดา  วิชัยดิษฐ  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  อาคาร  สพฐ. 5  ชั้น  10  
   กระทรวงศึกษาธิการ  ถนนราชด าเนิน  เขตดุสิต  กทม.  10300)   
 3. ขอให้แจ้งรายชื่อผลงาน ชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ทาง E-mail:Panida_ieyi@hotmail.com  
  ด่วน เพื่อจัดท าเนียบการลงทะเบียน 
 4. นักเรียนแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียน นักเรียนแสดงผลงานฯ ต้องมีความพร้อมรับการประเมิน 

ตลอดเวลา 
 5. ก าหนดการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 6. พ้ืนที่จัดแสดงผลงานไม่ต้องตกแต่งประดับดอกไม้ใดๆ ทั้งสิ้น (เนื่องจากพื้นที่จ ากัด) 
 7. ผลงานที่เข้าประกวดจัดแสดงทั้ง 3 วัน เป็นงานระดับชาติ (ไม่ใช่เป็นการน ามาให้กรรมการตัดสินเท่านั้น 
   ผลงานของนักเรียนออกสู่สายตาสาธารณชน ที่เข้าชมต้องพร้อมที่จะน าเสนอตลอดเวลา) 
 8. หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่  อาจารย์พนิดา วิชัยดิษฐ  โทร. 02-2885895 , 081-9265596 


