คูมือการประกวด
GLOBE Student Research Competition 2020

โดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

สนับสนุนโดย

1. หลักการและเหตุผล
สถาบั น ส งเสริ ม การสอนวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการ GLOBE Student
Research Competition 2020 โดยมี วั ตถุ ป ระสงคเพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ย นการศึก ษาคน ควาวิจั ย ของ
นักเรียน จากการเรียนรูและเขาใจความสัมพันธของสิ่งแวดลอมที่เปนองคประกอบของโลก (ดิน น้ํา บรรยากาศ
และสิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต) ในลักษณะของวิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เกี่ยวกับปญหา
และวิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนอยางเปนระบบ โดยใชหลักวิธีดําเนินการของ GLOBE ใน
การเก็บขอมูลและสงขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในโครงการ GLOBE ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ทั้งนี้เพื่อสงเสริมประสบการณ ทักษะชีวิต ความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรคเพื่อนําไปสูการรูเทาทัน
สถานการณการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และการบูรณาการจัดการความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ประโยชน ต อการดํ า เนิ น ชี วิ ต ร ว มกั บ ครู นักวิทยาศาสตร และชุมชน เพื่อนําไปสูการสรางความยั่ง ยื น ใน
การรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน ในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลือก
จะมีโอกาสไดรับการพิจารณาใหเขารวม “โครงการแลกเปลี่ยนการนําเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนระดั บ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟก” และนําเสนอในการประชุมประจําป “GLOBE Annual Meeting”

2. ผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมทีส่ งเขารวมการประกวดมีลักษณะอยางไร?
ผลงานวิจัยที่สามารถสงเขารวมการประกวดควรมีลักษณะดังนี้
2.1 เปนผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่บูรณาการความรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ วิทยาศาสตร
โลกทั้งระบบ (Earth System Science) ร ว มกับ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร โดยเนน การนําความรูไปใช
ในการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ นวัตกรรมที่เปนประโยชน
ตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวจะตองมี
การใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE Protocols) และมีการสงขอมูล (GLOBE
Data Entry) เขาเว็บไซตโครงการ GLOBE (www.globe.gov) หากไมมีการใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัด
ของโครงการ GLOBE จะไมไดรับการพิจารณา
2.2 เปนงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณแลว และไมเคยไดเขารวมนําเสนอหรือสงเขารวมการประกวดผลงานวิจัย
วิทยาศาสตร ในการประชุมวิชาการประจําป ของ สสวท. หรือเคยไดรับรางวัลในการประกวดผลงานวิจัยในเวที
อื่ น ๆ นอกเหนื อจากเวที ของ สสวท. ทั้ งนี้ ห ากเปน งานวิจัยที่มีการตอยอดจากงานเดิมสามารถสงเขารวม
ประกวดได แตตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวางานดังกลาวมีความแตกตางจากงานเดิมอยางชัดเจน
หมายเหตุ
1) งานวิจัยนี้เปนผลงานรวมกันของผูวิจัยกับ สสวท. การจะเผยแพรตองไดรับการยินยอมจากทั้งสองฝาย
รวมกัน
2) สามารถศึกษาวิธีการตรวจวัดตามหลักวิธีดําเนินการของโครงการ GLOBE ไดที่ www.globe.gov
(Protocol e-Training ที่เว็บไซต https://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining)
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3. คุณสมบัติของผูเขารวมการประกวด
1) คณะผูวิจัยประกอบดวยนักเรียนจํานวน 2 - 3 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4
ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัยไมเกิน 1 คนตอ 1 งานวิจัย
2) โรงเรียนสามารถสงงานวิจัยเขารวมการคัดเลือกไดระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบงเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ขั้นตอนการสงผลงานวิจัย
4.1 เอกสารประกอบการสมัคร
รายละเอียดของเอกสารประกอบการสมัครที่จะตองสงใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบดวย
1) หนังสือนําสงจากโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
2) ใบสมัคร (หนา 8)
3) รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไมเกิน 11 หนา จํานวน 9 ชุด (ตามรูปแบบการเขียนรายงาน
วิจัย หนา 5 – 6) พรอมไฟลในรูป แบบ Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD
หรือ DVD จํานวน 1 แผน
4) รายงานวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 50 หนา จํานวน 2 ชุด (ตามรูปแบบการเขียนรายงาน
วิจัย หนา 7) พรอมไฟลในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD หรือ
DVD (สําหรับโรงเรี ยนที่ผ านการคัดเลื อกรอบแรก นําสงรายงานฉบับเต็มในการประชุม
วิชาการ GLOBE Student Research Competition 2020)
เอกสารทั้งหมด สงมาที่
ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110
(การประกวด GLOBE Student Research Competition 2020)
4.2 กําหนดการสงผลงานวิจัย
โรงเรียนสามารถสงผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมายัง สสวท. ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2563 หากเกินกําหนดจะไมไดรับการพิจารณาไมวากรณีใด
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5. การประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย
การประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยที่ผานรอบคัดเลือก เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการ GLOBE Student Research Competition 2020 ซึ่งจะจัดในวันที่ 25 - 27 มีนาคม พ.ศ. 2563
ในรูปแบบการนําเสนอดวยปากเปลาและแบบโปสเตอร คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความถูกตอง
ครบถวนของรายงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีการสงขอมูล (GLOBE Data Entry) เขาเว็บไซตโครงการ GLOBE
(www.globe.gov) โดยจะประกาศผลโรงเรียนที่ผานการคัดเลือก ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทาง
เว็บไซต http://globethailand.ipst.ac.th/ และ https://www.facebook.com/globethailand2015
ผูสมัคร (คณะผูวิจัย) จะตองเขารวมกิจกรรมในการประชุมวิชาการ GLOBE Student
Research Competition 2020 ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุมฯ สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงชื่อผูสมัคร (คณะผูวิจัย) หรือ ตัดสิทธิ์การรับรางวัลของผูสมัคร ในกรณีที่ไมสามารถเขารวม
การประชุมวิชาการฯ ไดครบตามกําหนดเวลา

6. การสนับสนุนผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่ผานการคัดเลือก
6.1 เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับคัดเลือกรวมเปนจํานวนกวา 200,000 บาท พรอมโลและ
เกี ย รติ บั ต รสํ า หรั บ โรงเรี ย นที่ ไ ด รั บ รางวั ล และเกี ย รติ บั ต รสํ า หรั บ คณะผู วิ จั ย ที่ เ ข า ร ว มนํ า เสนอ
ผลงานวิ จั ย ในการประชุ ม วิ ช าการ GLOBE Student Research Competition 2020 โดยแยก
พิจารณาผลงานวิจัยแบงเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.2 โรงเรียนที่ผานการคัดเลือกในรอบแรก คณะผูวิจัยจะไดรับการสนับสนุนคาที่พัก และคาอาหารระหวาง
การประชุ ม วิ ช าการ GLOBE Student Research Competition 2020 ซึ่ ง จะจั ด ในวั น ที่ 25 - 27
มีนาคม พ.ศ. 2563 ตามที่ สสวท. กําหนด (โดยเบิกจายตามระเบียบของกระทรวงการคลังเทานั้น)
6.3 ผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลือกจะไดรับการพิจารณาใหเขารวม “โครงการแลกเปลี่ยนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยของนักเรียนระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟก” ตามที่ประเทศสมาชิกของโครงการ GLOBE
จัดขึ้นในแตละป เชน ประเทศไตหวัน อินเดีย เนปาล เปนตน โดยโรงเรียนรับผิดชอบคาเดินทาง
ในการเขารวม สวนคาที่พักและคาอาหารระหวางการประชุมฯ ขึ้นกับขอกําหนดของเจาภาพแตละ
ประเทศ สําหรับการประชุมประจําป “GLOBE Annual Meeting” โรงเรียนรับผิดชอบคาใช จาย
ในการเขารวมประชุมเอง โดยโรงเรียนตองแจงความจํานงที่ สสวท.
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7. เกณฑการตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เกณฑการตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม แบงเปน 2 สวนหลัก ดังนี้
7.1 เกณฑการตัดสินรายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในรอบคัดเลือก ประกอบดวยหัวขอหลัก 10 ขอ
ดังนี้
1) คุณภาพของคําถามวิจัย
2) คุณภาพของการระบุที่มาและความสําคัญของปญหา (คําถามวิจัย)
3) คุณภาพของการระบุขอบเขตของการวิจัย
4) คุณภาพของการวางแผนการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย
5) คุ ณภาพของการจั ด กระทํ า กั บ ข อ มูล (Organizing Data) ที่เอื้อตอการแปลผล และอภิป ราย
ผลการวิจัย (Interpretation and Discussion)
6) คุณภาพของการวิเคราะห อธิบาย อภิปรายผล และสรุปผล
7) คุณภาพในการสืบคนขอมูล และการอางอิงเอกสาร
8) คุณภาพในการเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานวิจัย
9) ความเปนประโยชนของงานวิจัยตอชุมชนในทองถิ่น
10) มีการใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE อยางชัดเจน
7.2 เกณฑการตัดสินการนําเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในรอบตัดสิน ประกอบดวยหัวขอ
หลัก 4 ขอ ดังนี้
1) เนื้อหาในการนําเสนอมีการใชวิธีการตรวจวัดที่มีความถูกตอง ครอบคลุมรายงานวิจัยที่นําเสนอ
และนําเสนอเปนลําดับ
2) การนําเสนอมีความนาสนใจ การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน บุคลิกภาพของผูนําเสนอ
3) สื่อที่ใชในการนําเสนอมีความนาสนใจ ถูกตอง การใชรูปภาพและกราฟมีความเหมาะสม และ
ถูกตองทางวิชาการ
4) เวลาที่ใชในการนําเสนอ

***การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนขอยุติ***
o ผูสมัคร (คณะผูวิจัย) จะตองเขารวมกิจกรรมในการประชุมวิชาการ GLOBE Student
Research Competition 2020 ตลอดระยะเวลาที่จัดการประชุมฯ
o สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลในกรณีที่ผูสมัคร (คณะผูวิจัย)
ไมสามารถเขารวมการประชุมวิชาการฯ ได หรืออยูไมครบตามระยะเวลาที่จัดการประชุมฯ
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8. รูปแบบรายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
1) รายงานวิ จั ย ทั้ ง แบบสรุ ป และฉบั บ เต็ ม ให พิ ม พ ด ว ยตั ว อั ก ษร TH Sarabun New ขนาด 16 point
กําหนดขนาด กระดาษเปน A4 โดยตั้งกั้นหนากระดาษดานซาย 3.17 เซนติเมตร ดานขวา 2.54 เซนติเมตร
ขอบบน 2.54 เซนติเมตร และขอบลาง 2 เซนติเมตร
2) รายงานวิ จั ย แบบสรุ ป ประกอบด ว ยหั ว ข อ ในส ว นต า งๆ ทั้ ง หมด 9 ส ว น โดยเขี ย นเป น ความเรี ย งมี
ความยาวของเนื้อหารายงานวิจัยฯ ในสวนที่ 1 - 9 รวมจํานวนหนาทั้งหมดไมเกิน 11 หนา และไมตองมี
หนาปกรายงาน รายละเอียดในแตละสวนประกอบดวย
สวนที่ 1 บทคัดยองานวิจัย ประกอบดวย
- ชื่อหัวของานวิจัย
- คณะผูวิจัย
- ระดับชั้น
- นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา (ถามี)
- บทคัดยอ
- คําสําคัญ (Key Word)
สวนที่ 2 บทนํา
สวนที่ 3 คําถามวิจัย
สวนที่ 4 สมมติฐานงานวิจัย
สวนที่ 5 วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
สวนที่ 6 ผลการวิจัย
สวนที่ 7 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สวนที่ 8 กิตติกรรมประกาศ
สวนที่ 9 เอกสารอางอิง
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รายละเอียดการเขียนรายงานวิจัยแบบสรุป (จํานวนหนาไมเกิน 11 หนา)
ชื่องานวิจัย :
คณะผูวิจัย : ชื่อนักเรียนที่ทําวิจัย (เขียนเรียงตอกันไปจนครบ)
ระดับชั้น :
อาจารยที่ปรึกษา :
โรงเรียน : ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา : (ถามี)
บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา)
เขียนในลักษณะการบรรยายระบุที่มาและความสําคัญของปญหา วัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย วิธีดาํ เนินการ
วิจัยและผลการวิจัยโดยยอ
คําสําคัญ : (3 – 6 คํา)
บทนํา
(ยอหนาที่ 1) ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยที่เกีย่ วของกับหัวขอวิจัย ที่มาและความสําคัญของปญหา
คําถามวิจัย และสมมติฐานการวิจัยอยางแทจริงโดยยอ
(ยอหนาที่ 2) วัตถุประสงคของการวิจัย
คําถามวิจัย
ระบุคําถามวิจัยอยางชัดเจน เปนขอๆ
สมมติฐานงานวิจัย
ระบุสมมติฐานงานวิจัยอยางชัดเจนเปนขอๆ
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
- ระบุวิธีการในการกําหนดจุดศึกษา
- ระบุวิธีดําเนินการตรวจวัด ปจจัยแตละปจจัยที่ตองการศึกษาโดยระบุหลักวิธีดําเนินการที่เปนมาตรฐาน และอุปกรณ
มาตรฐานที่ใชตรวจวัดทีละปจจัย (โดยอางอิงที่มาของมาตรฐาน) อยางชัดเจน โดยสรุป
- ระบุวิธีการที่ใชในการวิเคราะหผลความสัมพันธของขอมูล ทุกความสัมพันธ
ผลการวิจัย
แสดงผลการวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง และกราฟ ฯลฯ โดยระบุเลขที่ ชื่อ และคําอธิบายประกอบใหชัดเจน ไมตองใส
ขอมูลดิบในรายงานวิจัยแบบสรุป
การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
เปนการอภิปรายผลการวิจัยโดยสรุปวาเปนไปตามสมมติฐานของการวิจัยหรือไม อยางไร ถาจะนําผลการวิจัยไปใชในที่อื่นให
กวางขวางออกไป จะมีความเปนไปไดเพียงใด จะตองมีการปรับปรุงอะไรบาง มีขอเสนอแนะสิ่งที่ควรจะเพิ่มเติมในการวิจยั ให
ถูกตองและสมบูรณขึ้น ตลอดจนการอภิปรายเปรียบเทียบกับงานอื่นๆ ในทํานองเดียวกันนี้
กิตติกรรมประกาศ
การประกาศกิตติคณ
ุ ของผูทใี่ หความชวยเหลือในการทําวิจัย รวมทั้งบุคคลทั่วไป สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทตางๆ ที่
ใหการสนับสนุนการดําเนินการวิจยั
เอกสารอางอิง
แสดงรายการหนังสือ บทความวารสาร เว็บไซต และการสื่อสารอื่นๆ ที่ใชในการศึกษาวิจัย หรือที่ใชอางอิงในการทําวิจัย
เรียงตามลําดับตัวอักษร โดยใชตัวอยางรูปแบบการอางอิงเอกสารที่เปนมาตรฐานสากล เปนหลัก
6

3) รายงานวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 50 หนารวมปก รายละเอียดในการเขียนรายงานวิจัยฉบับ เต็ ม
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 ปกรายงานวิจัย ประกอบดวย ชื่องานวิจัย คณะผูวิจัย ระดับชั้น อาจารยที่ปรึกษา
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา (ถามี) เดือนและปที่ทํางานวิจัย
สวนที่ 2 บทคัดยองานวิจยั ประกอบดวย ชื่องานวิจัย คณะผูวิจัย ระดับชั้น
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา บทคัดยอ และคําสําคัญ (Key Word)
สวนที่ 3 กิตติกรรมประกาศ
สวนที่ 4 สารบัญ
สวนที่ 5 บทนํา ประกอบดวย ที่มาและความสําคัญของปญหา คําถามวิจัย สมมติฐานงานวิจัย
วัตถุประสงคงานวิจัย ผลที่ไดรับจากการวิจัย และขอบเขตการวิจัย
สวนที่ 6 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สวนที่ 7 การดําเนินงานวิจัย ประกอบดวย จุดศึกษา วัสดุและอุปกรณ และวิธีดําเนินการวิจัย
สวนที่ 8 ผลการวิจัย
สวนที่ 9 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สวนที่ 10 เอกสารอางอิง
สวนที่ 11 ภาคผนวก
หมายเหตุ
สําหรับโรงเรียนที่ผานการคัดเลือก ใหนําสงรายงานวิจัยฉบับเต็ม จํานวน 2 เลม พรอมไฟล
เอกสารในรู ป แบบ Microsoft Word และ PDF โดยบั น ทึ ก ลงใน CD หรื อ DVD สามารถส ง ได ใ น
การประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2020 หรือ สงมาพรอมกับรายงาน
วิจยั แบบสสรุป
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ใบสมัครเขารวมการประกวด GLOBE Student Research Competition 2020
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

โปรดเขียนตัวบรรจง และกรอกขอมูลตางๆ ใหสมบูรณ (เพื่อสะดวกในการติดตอกลับ)
1 ชื่อ-นามสกุล ของนักเรียนที่นําเสนอผลงานวิจัยฯ (จํานวน 2 - 3 คน)
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น

1
2
3 (ถามี)
2 ชื่อ-นามสกุล ของอาจารยที่ปรึกษา (จํานวน 1 คน)
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………..….………..………….……………….………….…………………..……
ตําแหนง ......................................................................... สังกัด ……………….….………….……..…………………
โทรศัพทมือถือ* .............................................................. Email* ……..…….………………………………………
3 ชื่อหัวเรื่องงานวิจัย
………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………………..
……………..…...……………………………………………………………………………….………………………………………………………..

4 ขอมูลโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน ................................……….……………………………………………………………………………………………
ที่อยูของโรงเรียน .......................................................................…………………………………………………………
โทรศัพท* ………...……………………………..…………………โทรสาร*………………….……….….………….……………….
ประเภทโรงเรียน ( ) โรงเรียนประถมศึกษา ( ) โรงเรียนขยายโอกาส ( ) โรงเรียนมัธยมศึกษา
จํานวนนักเรียนตอโรงเรียน ( ) ต่ํากวา 500 คน ( ) 500 – 1,500 คน ( ) สูงกวา 1,500 คน
ไดรับขอมูลการประกวด GLOBE Student Research Competition 2020 จาก
( ) เว็บไซตโครงการ GLOBE ( ) หนังสือประชาสัมพันธ ( ) Facebook ( ) อื่น ๆ ..............................
โปรดกรอกรายละเอียดการสมัตรทาง https://forms.gle/TJ16htPJuCCcfYft9 และสงใบสมัครกลับมายัง
ฝายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดลอม (GLOBE) สสวท. ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 หากทานมีขอสงสัย
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หมายเลข 0-2392-4021 ตอ 1124 (ยุพาพร), 1128 (ศิริพร) หรือ e-mail :
globeproject@ipst.ac.th
ลงชื่อ ……………………………………………….…………………….
(…………………………………………….………………………)
ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
QR Code ใบสมัคร GLOBE SRC2020

โรงเรียน …………………………………………………………
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การประกวด GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2020

กําหนดสงผลงานวิจัย
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563

ประกาศผลการคัดเลือก (รอบคัดเลือก)
ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

นําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
“GLOBE Student Research Competition 2020”
วันที่ 25-27 มีนาคม 2563
***โรงเรียนตอบรับเขารวมการประชุมวิชาการ
ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2563***

นักเรียนที่ไดรับรางวัล

นักเรียนที่เขารวมนําเสนอผลงาน

เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย ในโครงการ
GLOBE Student Exchange Program
ณ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
โดย ผูเขารวมการประชุมรับผิดชอบคาใชจายบางสวน

เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย
ในการประชุม GLOBE Annual Meeting 2020
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย ผูเขารวมการประชุมรับผิดชอบคาใชจายเอง

เขารวมกิจกรรม
Regional GLOBE Learning Expedition (RGLE)
ณ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
โดย ผูเขารวมการประชุมรับผิดชอบคาใชจายบางสวน
Contact us:
http://globethailand.ipst.ac.th/
globethailand2020@gmail.com, globeproject@ipst.ac.th
02 392 4021 ตอ 1124, 1128
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