คูมือการประกวด
GLOBE Student Research Competition 2018

โดย สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
กระทรวงศึกษาธิการ

1. หลักการ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จัดทําโครงการ GLOBE Student
Research Competition 2018 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเขาใจความสัมพันธของ
สิ่งแวดลอมที่เปนองคประกอบของโลก (ดิน น้ํา บรรยากาศ และสิ่งปกคลุมดิน/สิ่งมีชีวิต) ในลักษณะของ
วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบผานการศึกษาคนควาวิจัยของนักเรียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เกี่ยวกับปญหาและ
วิธีการแกปญหาสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนอยางเปนระบบ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่บูรณาการความรู
วิทยาศาสตร (Science) เทคโนโลยี (Technology) กระบวนการวิศวกรรมศาสตร (Engineering) และ
คณิ ตศาสตร (Mathematics) โดยใชห ลักวิธีดําเนิน การของ GLOBE ในการเก็บขอมูล และสงขอมูลเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสมาชิกในโครงการ GLOBE ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อสงเสริมประสบการณ
ทั กษะชี วิ ต ความคิ ด วิ เ คราะห และความคิ ด สรางสรรคเ พื่อนํ าไปสูการสรางนวัต กรรม รวมทั้งการพั ฒ นา
กระบวนการหรือผลผลิตใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต และเปนมาตรฐานทางวิทยาศาสตร รวมกับ
ครู นักวิ ทยาศาสตร และชุมชน เพื่อนําไปสู การสร างความยั่งยืน ในการรักษาสิ่งแวดลอมรวมกัน ในระดับ
ทองถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับโลก

2. ลักษณะของผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
ผลงานวิจัยที่จะสงเขารวมประกวดในโครงการฯ ควรจะมีลักษณะดังนี้
2.1 เปนผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่บูรณาการความรูวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หรือ วิทยาศาสตร
โลกทั้งระบบ (Earth System Science) รวมกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร โดย
เนนการนําความรูไปใชในการแกปญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ หรือ แนวทาง หรือ
นวัตกรรมที่เปนประโยชนตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หรือแกปญหาสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ
ซึ่งผลงานวิจัยดังกลาวจะตองมีการใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE (GLOBE
Protocols) และมี การส งข อมูล (GLOBE Data Entry) เขา เว็บไซตโ ครงการ GLOBE
(www.globe.gov) หากไมมีการใชหลักวิธีดําเนินการตรวจวัดของโครงการ GLOBE ดังกลาว จะ
ไมไดรับการพิจารณาคัดเลือกเขารวมในการประกวด
2.2 เปนงานวิจัย ที่เสร็จสมบูร ณแลว และจะตองเปนงานวิจัยที่ยังไมเคยไดนําเสนอหรือสงเขารวมการ
ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ในการประชุมวิชาการประจําป ของ สสวท. หรือเคย
ได รั บ รางวั ล ในการประกวดผลงานวิจัย ในเวทีอื่น ๆ นอกเหนือจากเวที ของ สสวท. ทั้งนี้ห ากเป น
งานวิจัยที่มีการตอยอดจากงานเดิมสามารถสงเขารวมประกวดได แตตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
แตกตางจากงานเดิมอยางไร
หมายเหตุ
1) งานวิจัยนี้เปนผลงานรวมกันของผูว ิจัยกับ สสวท. การจะเผยแพรตองไดรับการยินยอมจากทั้งสองฝายรวมกัน
2) สามารถศึกษาวิธีการตรวจวัดตามหลักวิธีดําเนินการของโครงการ GLOBE ไดที่ www.globe.gov (Protocol e-Training
ที่เว็บไซต http://www.globe.gov/get-trained/protocol-etraining)
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3. คุณสมบัตขิ องผูเขารวมการประกวด
3.1 คุณสมบัติของผูเขารวมการประกวด
คณะผูวิจัยประกอบดวยนักเรียนจํานวน 2 - 3 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 –
มัธยมศึกษาปที่ 6 และครูที่ปรึกษางานวิจัยไมเกิน 1 คนตอ 1 งานวิจัย
3.2 จํานวนผลงานวิจัยที่สงประกวด
โรงเรียนสามารถสงงานวิจัยเขารวมการคัดเลือกไดระดับชั้นละ 1 งานวิจัย โดยแบงเปน 3 ระดับดังนี้
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. วิธีการสงผลงานวิจัย
4.1 วิธีการสงผลงานวิจัย
รายละเอียดของผลงานวิจัยและเอกสารที่จะตองสงใหคณะกรรมการพิจารณาประกอบดวย
1) ใบสมัคร (หนา 8)
2) รายงานวิจัยแบบสรุป ความยาวไมเกิน 11 หนา จํานวน 9 ชุด พรอมไฟล (ตามรูปแบบการ
เขียนรายงานวิจัย หนา 5)
3) ไฟลรายงานวิจัยในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD หรือ DVD
จํานวน 1 แผน
4) หนังสือนําสงจากโรงเรียน จํานวน 1 ฉบับ
5) รายงานวิ จั ย ฉบั บ เต็ ม ความยาวไม เ กิ น 50 หน า จํ า นวน 2 ชุ ด พร อ มไฟล ใ นรู ป แบบ
Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD หรือ DVD (หนา 7) (สําหรับโรงเรียนที่
ผา นการคั ดเลื อกรอบแรก ซึ่งตองนําสงรายงานในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย ฯ รอบ
ตัดสิน)
เอกสารทั้งหมด สงมาที่
โครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก (โครงการ GLOBE)
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพ 10110
(โครงการ GLOBE Student Research Competition 2018)
4.2 กําหนดการสงผลงานวิจัย
โรงเรียนสามารถสงผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมายัง สสวท. ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2561 หากเกินกําหนดจะไมไดรับการพิจารณาไมวากรณีใด
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5. การประกาศผลการคัดเลือกงานวิจัย
การประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม รอบแรก ภายในวันที่ 15 มีนาคม
พ.ศ. 2561 ผานทางเว็บไซต
http://globethailand.ipst.ac.th/
หรือ ทาง Facebook
https://www.facebook.com/globethailand2015 และ สสวท. จะแจงผลไปยังโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียน
ที่ไดรับคัดเลือก) เพื่อโรงเรียนจะไดเตรียมเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ GLOBE Student
Research Competition 2018 โดยจะจัดในวันที่ 29 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ในรูปแบบการนําเสนอดวย
ปากเปลาและแบบโปสเตอร

6. การสนับสนุนผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่ผานการคัดเลือก
6.1 โรงเรี ย นที่ ผ า นการคั ด เลื อกในรอบแรก คณะผูวิจั ย จะไดรับ การสนั บ สนุน คาที่พั ก และคาอาหาร
ระหวางการประชุม GLOBE Student Research Competition 2018 ซึ่งจะจัดในวันที่ 29 - 31
มีนาคม พ.ศ. 2561 ตามที่ สสวท. ดําเนินการจัดหาให (โดยเบิกจายตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
เทานั้น)
6.2 เงินรางวัลสําหรับผลงานวิจัยที่ไดรับคัดเลือกรวมเปนจํานวนกวา 200,000 บาท พรอมโลและ
เกีย รติบัตรสํ าหรับ โรงเรีย นที่ ได รับ รางวัล และเกียรติบัตรสําหรับคณะผูวิจัย ที่เขารว มการประชุม
นํ า เสนอผลงานวิ จั ย วิ ทยาศาสตร สิ่ ง แวดลอ ม ระดับ โรงเรีย น ประจํ า ป 2561 โดยแยกพิ จ ารณา
ผลงานวิจัยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.3 รายงานวิจัยที่ผานการคัดเลือกและไดมีการแกไขความถูกตองใหสมบูรณแลว จะถูกรวบรวมและ
เผยแพรในเอกสารสรุปผลงานโครงการ GLOBE ประจําป และเว็บไซตของ สสวท.
6.4 ผลงานวิจัยที่ผานการคัดเลือกสามารถสมัครเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนการนําเสนอผลงานวิจัยของ
นักเรียนระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟกตามที่ประเทศสมาชิกของโครงการ GLOBE จัดขึ้นในแตละป โดย
โรงเรีย นรั บผิดชอบคา เดิ นทางในการเขารวมเอง สว นคาที่พักและคาอาหารระหวางการประชุมฯ
ขึ้นกับขอกําหนดของเจาภาพแตละประเทศ สําหรับการประชุมประจําป GLOBE Annual Meeting
โรงเรียนรับผิดชอบคาใชจายในการเขารวมประชุมเอง โดยโรงเรียนตองแจงความจํานงที่ สสวท.

7. เกณฑการคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
การตัดสินคัดเลือกผลงานวิจัย วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมในรอบแรก จะพิจ ารณาจากความถูกตองของ
รายงานวิจัย และผลงานวิจัยที่มีการสงขอมูล (GLOBE Data Entry) เขาเว็บไซตโครงการ GLOBE ที่
www.globe.gov
สําหรับการเขียนรายงานวิจัยใหใชหลักเกณฑการเขียนตามแนวทางของเอกสาร “รายละเอียดการเขียน
รายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม” (หนา 6) และเกณฑการตัดสินผลงานวิจัย
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รายละเอียดของเกณฑสําคัญที่ใชในการตัดสินผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7.1 เกณฑการตัดสินรายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหัวขอหลัก 10 ขอ ดังนี้
1) คุณภาพของคําถามวิจัย
2) คุณภาพของการระบุที่มาและความสําคัญของปญหา (คําถามวิจัย)
3) คุณภาพของการระบุขอบเขตของการวิจัย
4) คุณภาพของการวางแผนการวิจัย และวิธีดําเนินการวิจัย
5) คุณภาพของการจัดกระทํากับขอมูล (Organizing Data) ที่เอื้อตอการแปลผล และอภิปราย
ผลการวิจัย (Interpretation and Discussion)
6) คุณภาพของการวิเคราะห อธิบาย อภิปรายผล และสรุปผล
7) คุณภาพในการสืบคนขอมูลและการอางอิงเอกสาร
8) คุณภาพในการเขียนรายงาน และการนําเสนอรายงานวิจัย
9) งานวิจัยมีการบูรณาการองคความรูตามแนวทาง STEM ศึกษา
10) ความเปนประโยชนของงานวิจัยตอชุมชนในทองถิ่น
7.2 เกณฑการตัดสินการนําเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมของนักเรียน ประกอบดวยหัวขอหลัก
4 ขอ ดังนี้
1) เนื้อหาในการนําเสนอมีการใชวิธีการตรวจวัดที่มีความถูกตอง ครอบคลุมรายงานวิจัยที่นําเสนอ
และนําเสนอเปนลําดับ
2) การนําเสนอมีความนาสนใจ การใชภาษาถูกตอง ชัดเจน บุคลิกภาพของผูนําเสนอ
3) สื่อที่ใชในการนําเสนอมีความนาสนใจ ถูกตอง การใชรูปภาพและกราฟมีความเหมาะสม และ
ถูกตองทางวิชาการ
4) เวลาที่ใชในการนําเสนอ

การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนขอยุติ ซึ่งโรงเรียนที่ไดรับคัดเลือกจะตองแกไข
รายงานวิจัยฯ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ จึงจะมีสิทธิในการเขารวม
ประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2018
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รูปแบบการเขียนรายงานวิจัย
1. การพิมพรายงานวิจัย ใหพิมพดวยตัวอักษร 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 9 ส ว น โดยเขี ย นเป น ความเรี ย งมี
ความยาวของเนื้อหารายงานวิจัยฯ ในสวนที่ 1 - 9 รวมแลวไมเกิน 11 หนา และไมตองใสหนาปกรายงาน
รายงานวิจัยแบบสรุป ประกอบดวย
สวนที่ 1 บทคัดยองานวิจัย ประกอบดวย
- ชื่อหัวของานวิจัย
- คณะผูวิจัย
- ระดับชั้น
- นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา
- 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

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไมพิจารณารายงานวิจัยหากรูปแบบของรายงานไมตรง
ตามที่คณะกรรมการกําหนด
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รายละเอียดการเขียนรายงานวิจัยวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (แบบสรุปไมเกิน 11 หนา)
ชื่องานวิจัย :
คณะผูวิจัย : ชื่อนักเรียนที่ทําวิจัย (เขียนเรียงตอกันไปจนครบ)
ระดับชั้น :
อาจารยที่ปรึกษา :
โรงเรียน : ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด
นักวิทยาศาสตรที่ปรึกษา :
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
ระบุสมมติฐานการวิจัยอยางชัดเจนเปนขอๆ
วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
- ระบุวิธีการในการกําหนดจุดศึกษา
- ระบุวิธีดําเนินการตรวจวัด ปจจัยแตละปจจัยที่ตองการศึกษาโดยระบุหลักวิธีดําเนินการที่เปนมาตรฐาน และอุปกรณ
มาตรฐานที่ใชตรวจวัดทีละปจจัย (โดยอางอิงที่มาของมาตรฐาน) อยางชัดเจน โดยสรุป
- ระบุวิธีการที่ใชในการวิเคราะหผลความสัมพันธของขอมูล ทุกความสัมพันธ
ผลการวิจัย
แสดงผลการวิจัยในรูปแบบตางๆ เชน ตาราง และกราฟ ฯลฯ โดยระบุเลขที่ ชื่อ และคําอธิบายประกอบใหชัดเจน ไมตองใส
ขอมูลดิบในการรายงานผลการวิจัย
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
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3. รายงานวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน 50 หนารวมปก รายละเอียดในการเขียนรายงานวิจัยฉบับเต็ม
ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้
สวนที่ 1 ปกรายงานวิจัย ประกอบดวย ชื่องานวิจัย คณะผูวิจัย อาจารยที่ปรึกษา นักวิทยาศาสตร/
นักวิชาการ/ที่ปรึกษางานวิจัย เดือนและปที่ทํางานวิจัย
สวนที่ 2 บทคัดยองานวิจัย ประกอบดวย ชื่องานวิจัย คณะผูวิจัย ระดับชั้น นักวิทยาศาสตร/
นักวิชาการ/ที่ปรึกษางานวิจัย 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
รายงานวิจัยฉบับเต็ม สําหรับโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกรอบแรก โดยนําสงรายงานฉบับเต็ม
จํานวน 2 เลม พรอมไฟลเอกสารในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF โดยบันทึกลงใน CD หรือ
DVD ในการประชุมวิชาการ GLOBE Student Research Competition 2018 (รอบตัดสิน)
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ใบสมัครเขารวมโครงการ GLOBE Student Research Competition 2018
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

ลําดับ

ชื่อ-นามสกุล

ระดับชั้น

โทรศัพทมือถือ

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
จํานวนนักเรียนตอโรงเรียน ( ) ต่าํ กวา 500 คน

( ) โรงเรียนขยายโอกาส
( ) 500 – 1,500 คน

( ) โรงเรียนมัธยมศึกษา
( ) สูงกวา 1,500 คน

หมายเหตุ โปรดสงใบสมัครกลับมายังโครงการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมโลก (โครงการ GLOBE)
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 หากทานมีขอสงสัยสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่หมายเลข 0-2392-4021
ตอ 1124 (ยุพาพร), 1128 (ศิริพร) หรือ e-mail : globeproject@ipst.ac.th

ลงชื่อ ……………………………………………….…………………….
(…………………………………………….………………………)
ผูอํานวยการโรงเรียน / รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
โรงเรียน …………………………………………………………
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การประกวด GLOBE Student Research Competition (GLOBE SRC) 2018
กําหนดสงผลงานวิจัย
ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
วันที่ 15 มีนาคม 2561
โรงเรียนตอบรับเขารวมการประชุมวิชาการ
GLOBE Student Research Competition 2018
(รอบตัดสิน)
ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561
การประชุมวิชาการ
GLOBE Student Research Competition 2018
(รอบตัดสิน)
วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2561
นักเรียนที่ไดรับรางวัล
เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย ในโครงการ
GLOBE Student Exchange Program
ณ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

โดย ผู้เข้ าร่ วมการประชุ มรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายบางส่ วน

นักเรียนที่เขารวมนําเสนอผลงาน
เขารวมการนําเสนอผลงานวิจัย ในงาน
GLOBE Learning Expedition 2018 (GLE)
ณ Killarney, Ireland!
โดย ผู้เข้ าร่ วมการประชุ มรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายเอง

นักเรียนที่ไดรับรางวัล
เขารวมกิจกรรม
Regional GLOBE Learning Expedition (RGLE)
ณ ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก

โดย ผู้เข้ าร่ วมการประชุ มรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายบางส่ วน
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