
       
การประกวด โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

วันอังคาร ที ่25 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุม อาคาร MK 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 
******************************************************** 

รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
1. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 
 - นักเรียน / นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ 
2. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
 - นักเรียน / นักศึกษา ทีมละ 3-5  คน 
3. วิธีการด าเนินการ และรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน 
 3.1 ส่งชื่อสถานศึกษา 

3.2 รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 3-5 คน พร้อมรายชื่อที่ปรึกษา ทีมละ 1-2 คน 
 3.3 โครงงานที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นโครงงานที่เก่ียวข้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4 จัดท าสรุปย่อโครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ ความยาว 2 หน้ากระดาษ A 4 ส่งมาท่ี     
E-mail : earmjanda@gmail.com 
 3.5 จัดท าเอกสารรูปเล่มจ านวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า รวมภาคผนวกอีกท้ังเล่มไม่เกิน 20 หน้าส่ง 
รวมทั้งจัดบอร์ดเพ่ือน าเสนอโครงงานในวันประกวดตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ 
  



 
แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงงาน  

 
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………………. 
โดย  1. …………………………………………………………………………………….……………………  

2. …………………………………………………………………………………………………………..  
3. …………………………………………………………………………………………………………...  
4. …………………………………………………………………………………………………………...  
5. …………………………………………………………………………………………………………...  

โรงเรียน………………………………………………………………………………………………  
1. มูลเหตุจูงใจ (อธิบายถึงที่มาของปัญหาที่นาไปสู่เรื่องของโครงงานนี้ ว่ามีมูลเหตุจูงใจหรือมีแรง

บันดาลใจจากอะไร มีแนวคิดมาจากไหน อย่างไร)  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

2. สมมติฐานและแนวคิดทางเศรษฐกิจพอเพียงที่น ามาใช้  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค์  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………  

4. แผนการดาเนินการ (อธิบายถึงข้ันตอนและวิธีการที่จะท าโครงงานนี้เพ่ือให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์)  
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………  

5. ผลการทดลองขั้นต้น 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………   



 
รูปแบบการเขียนรายงาน 

ปกนอก เรื่อง ………………………………………………………………………….  
โดย  1 ……………………………………………………………………………..  

2 ……………………………………………………………………………..  
3 ……………………………………………………………………………..  
4……………………………………………………………………………….  
5……………………………………………………………………………….  

 
โรงเรียน …………………………………………………………………….  
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง       
ในการประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-
ชัยนาท  วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560  
 
ปกใน เรื่อง …………………………………………………………………………..  
โดย  1……………………………………………………………………………….  

2……………………………………………………………………………….  
3……………………………………………………………………………….  
4……………………………………………………………………………….  
5……………………………………………………………………………….  
 

ที่ปรึกษา 1……………………………………………………………………………….  
  2……………………………………………………………………………….  
 
  



บทคัดย่อ  
กิตติกรรมประกาศ  
สารบัญตาราง  
สารบัญรูปภาพ  
บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  ความยาวไม่เกิน 15 หน้า  
บทที่ 4 อภิปรายผลการทดลอง  
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง  
เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม  
ภาคผนวก ไม่เกิน 10 หน้า  
หมายเหตุ  

1. รายงาน  
- ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A 4 พิมพ์หน้าเดียว  
- ความยาวไม่เกิน 15 หน้า เฉพาะบทที่ 1–5 อาจมีภาคผนวกได้อีกไม่เกิน10 หน้า  
- ตัวอักษร Angsana ขนาด 16 point ในส่วนเนื้อหา ส่วนหัวข้อเรื่องในบทคัดย่อใช้ขนาด 

18 point  
- จ านวนรายงานที่ส่ง 3 ชุด (รายงานฉบับใดที่มีความยาวเกินกว่าที่ก าหนดจะถูกตัดคะแนน)  

  2. ที่ปรึกษาของโครงงาน  1-2 ท่าน  
 
รูปแบบการจัดบอร์ด  

ให้ใช้ฟิวเจอร์บอร์ดท าตามขนาดก าหนด ดังนี้  
- แผ่น ก  ขนาด 60 ซ.ม. X100 ซ.ม.  
- แผ่น ข  ขนาด 120 ซ.ม. X 100 ซ.ม.  
- สามารถพับได้  

อุปกรณ์อ่ืนที่นามาสาธิต อาจวางแสดงบนโต๊ะได้ ถ้าจะวางบนพื้นหน้าโต๊ะ ให้ใช้พื้นที่ยื่นออกมาหน้าโต๊ะได้ไม่
เกิน 60 ซ.ม.  

แผงส าหรับแสดงกิจกรรมของโครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 

     60 ซม.                                                                           60 ซม. 
ก ข ก 

 
 
 

                                                       120 ซม. 

100 ซม. 



เกณฑ์การให้คะแนน  
 4.1 การใช้หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     15 คะแนน 

4.2 เล่มรายงาน (จ านวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า รวมภาคผนวกอีกทั้งเล่มไม่เกิน 20 หน้า) 20 คะแนน  
4.3 การน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมความน่าสนใจของโครงงาน    30 คะแนน 
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และประโยชน์ของโครงงาน      

 4.4 มีกระบวนการทางปัญญาความคิดในการเลือกหัวข้อ และประเด็นโครงงาน   15 คะแนน 
 4.5 การน าเสนอและสื่อมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สวยงาม       20 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสิน 

 ร้อยละ  80 -100    ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
ร้อยละ  70 – 79    ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 
ร้อยละ  60 - 69     ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท 
ได้คะแนนต ่ำกว่ำร้อยละ 60  ได้รับเกียรติบัตรรำงวัลชมเชย 3 รำงวัล รำงวัลละ 500 บำท 

 

ติดต่อผู้ประสานงาน  
นายวริทธิ์นันท์  น้อยเอ่ียม โทร.  087-9751887 

 
รายละเอียดการจัดส่งผลงาน 
 

- ส่งใบสมัคร และผลงาน ต้ังแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2560 ที่   E-mail : earmjanda@gmail.com 
Fax. 056-482444 ต่อ 124 

- วันอังคาร ที่ 25 กรฎาคม 2560 น าเสนอผลงาน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม  
อาคาร MK ศูนยก์ารศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

- แนบบัตรประชาชนมาพร้อมใบสมัคร 
- สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 

http://www.chainat.chandra.ac.th/images/Documents/economy.pdf 
 

 

 

 

  



 
ใบสมัครเข้าร่วมประกวด 

โครงงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
1. ชื่อโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง........……………………........……………………………………………………… 
2. ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด   

1. ………………………………………………….. ระดับชั้น …………………………..  
2. ………………………………………………….. ระดับชั้น …………………………..  
3. ………………………………………………….. ระดับชั้น ………………………….. 
4. ………………………………………………….. ระดับชั้น …………………………..  
5.…………………………………………………..  ระดับชั้น …………………………..  
 

3. ที่ปรึกษา 1. ………………………………………………………………………………………………………  
     2. .......................................................................................... .............................  

4. สถานศึกษา …………………………………………………………. ถนน……………………ซอย……………..………………  
ต าบล/แขวง…….…………………….อ าเภอ/ เขต ………………………….. จังหวัด………………หัสไปรษณีย์………..
โทร……………………………………………………  
โทรสาร…………………………………...e-mail …………...........………………………………………………..  
5. สถานที่ติดต่อได้สะดวก
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
6.ประโยชน์ของโครงงาน (ระบุเป็นข้อๆ)  
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ผู้ส่งและโรงเรียนได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการประกวดครั้งนี้แล้ว ยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ทุกประการ และยอมรับว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่งหากไม่
สามารถส่งเอกสาร หรือผลงานให้แก่คณะกรรมการจัดการประกวดตามที่ก าหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์  

 
 

  ลงชื่อ ………………………………………….……... ผู้รับรอง  
   (…………………………………………...…………………………)  

                                            วันที ่………… เดือน …………….. พ.ศ………… 

 




