ประกาศผล การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2562 ที่ผ่านการพิจารณารอบแรก
(รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เรื่อง

1

1. น.ส.พรดาว รัตนเวียงพรหม
2. นายธิษณะ กิตติพิชญะกุล
3. นายเหมกิตติ์ หน่อแก้วเจริญ

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

การตรวจจับระยะทางยานพาหนะส่ง
รายงานผ่านโทรศัพท์มือถือ

2

1. น.ส.นิดาทิพย์ บัวขาว
2. น.ส.รัตติกาล สะอาด
3. นายชาติชาย แซ่เหอ

โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยสแกนใบหน้า

3

1. นายดาเนียล สอนนรินทร์
2. น.ส.อานุชฎา พันธุ์มาลี
3. น.ส.มารีออง ดือวองท์

สันทรายวิทยาคม

ระบบนิเวศทางทะเล
Marine ecosystem

4

1. น.ส.เบญจวรรณ ปัญญาเรือง
2. น.ส.ศศิกานต์ คามูล
3. นายกิตดนัย ปาลี

สันกาแพง

แอปพลิเคชันเที่ยวไปตามใจฉัน
(Travel up 2 me)

แม่สะเรียง\"บริพัตรศึกษา\"

ระบบเช็คชื่อการมาเข้าร่วมกิจกรรมหน้า
เสาธงของนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง
“บริพัตรศึกษา” ด้วย
สมองกล ESP8266

นาน้อย

Kid Bright Pet Care

แม่ลาน้อยดรุณสิกข์

เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ Smoke
detectors

5

1. น.ส.หทัยชนก พึ่งเสมา
2. น.ส.ณิชาภัทร บุญทิ
3. น.ส.เพชรรัตน์ พลประดิษฐ์

6

1. น.ส.ณัฐวรรณ วังเขียว
2. น.ส.อรปรียา วิชัยต๊ะ
3. นายอดิศร ปวนยา

7

1. นายนายเอกภาพ มิ่งศรีสุข
2. นายนายภูวดล คาภีระ
3. นายนายไกรสิทธิ์ รบชนะ

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบการนําเสนอผลงาน)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจําปี 2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ห้อง 28206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..........................................................................................................................................................................
กําหนดการ
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน ณ ห้อง 28206 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.00 – 9.30 น.
เปิดพิธี พร้อมชี้แจงการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
9.30 – 12.00 น.
เริ่มการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยนาเสนอทีละทีม
15.30 – 16.00 น.
ประกาศผล และรับมอบประกาศนียบัตร และพิธีปิด
กติกาการประกวด
ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน (ตามรูปแบบรายงานที่กาหนด) และนาเสนอโครงงาน
ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นาเสนอด้วยวาจาต่อคณะกรรมการไม่เกินโครงงานละ 10 นาที ตั้งแต่เวลา 9.30 น.
เป็นต้นไป
* คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้และปลั๊กไฟ ให้ทีมละ 1 ชุด
* ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องนาเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่ใช้ในการแข่งขันมาเอง
* อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเข้ามาช่วยเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ก่อนเวลา 09.00 น.
เกณฑ์การตัดสิน
รอบการนําเสนอผลงาน
1. ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน
2. ด้านกระบวนการพัฒนาโครงงาน
3. ด้านความคิดสร้างสรรค์
4. ด้านประโยชน์ใช้งาน
5. ด้านการนาเสนอและตอบคาถาม
*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

100 คะแนน
20
20
20
20
20

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
* หมายเหตุ ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี เบอร์ 053-885638
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค เบอร์ 053-885637
อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ
เบอร์ 053-885637
QR-Code การสมัครประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2562
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ. ห้อง 28206
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รูปแบบรายงาน
(กระดาษขนาด A 4 ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16)
(ปกใน)
เรื่อง …………….....................................……………………………………………………………..
โดย
นักเรียน
1…………………………...............................................................................................……………….
2…………………………………………………..................................................................………………….
3………………………....................................................................………………………………………….
อาจารย์ที่ปรึกษา
1.………………………………………………………………………………......................................................
2……………………………………………………………………………………………………………………………….
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ 1 บทนาความยาวไม่เกิน 2 หน้า
บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 กระบวนการจัดทาโครงงาน
บทที่ 4 ผลการจัดทาโครงงาน
บทที่ 5 สรุปและอภิปราย
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม
ภาคผนวก
หมายเหตุ

โปรดจัดทารายงานตามรูปแบบโดยเคร่งครัด
- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว
- ตัวอักษร TH SarabunPSKขนาด 16 point
- บทคัดย่อ - บทที่ 5 รวมความยาวไม่เกิน 30 หน้า อาจมีภาคผนวกเพิ่มเติมได้

