หลักเกณฑ์และรายละเอียดการแข่งขันบทความส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจาปี 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. ผู้เข้าแข่งขัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 – 6)
2. ขอบข่ายเนื้อหา
1) บทความภาษาไทย ซึ่งให้ความรูเ้ กี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม การจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับบุคคล ชุมชน
ประเทศ และสากล
2) ความยาว 500 -1,000 คา ไม่รวมเอกสารอ้างอิง
3) มีรูปภาพประกอบอย่างน้อย 1 รูป
4) มีการอ้างอิงข้อมูลอย่างน้อย 5 แหล่งที่มา และอ้างอิงในตัวบทความด้วยการระบุตามรูปแบบ (ชื่อผู้แต่ง, ปี)
5) มีรายเอียดเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ ตัวอย่างเช่น
- กรมการท่องเที่ยว. 2560. สรุปสถานการณ์พักแรม จานวนผูเ้ ยี่ยมเยือน และรายได้จากผูเ้ ยี่ยมเยือน ปี 2559.
สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2560. สืบค้นจาก http://tourism2.tourism.go.th/home/details/11/221/25801.
- Chantinee Boonchai and Robert J.S Beeton. 2016. Sustainable Development in the Asian Century:
An inquiry of its understanding in Phuket, Thailand. Sustainable Development. 24 (2), 109-123.
DOI: 10.1002/sd.1612.
6) ส่งบทความในรูปแบบ pdf ไฟล์
7) ใช้ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16
8) ระบุชื่อ-นามสกุล ชั้น โรงเรียน ของผู้แต่ง ใต้ชื่อบทความ
9) มีคาอธิบายใต้รูปและระบุที่มาอย่างชัดเจน
10) เป็นผลงานและความคิดของตัวผู้เข้าแข่งขันเองซึ่งไม่ได้มาจากการคัดลอก (plagiarism) หรือนาผลงานผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
3. รายละเอียดการแข่งขัน
กาหนดการแข่งขัน
กาหนดการส่งบทความภายในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 มายัง chantinee.b@phuket.psu.ac.th
กาหนดการตัดสินวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น.
*ผู้เข้าแข่งขันต้องเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เพื่อตอบคาถามกรรมการ จึงจะมีสิทธิ์รบั รางวัลและเกียรติบัตร

รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 700 บาท
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 500 บาท
รางวัลชมเชย ของรางวัลที่ระลึก จานวน 10 รางวัล
*ประกาศนียบัตรสาหรับผู้ส่งผลงานและเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ทุกคน
เกณฑ์การตัดสิน
1) มีการอ้างอิงความรู้วิชาการจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ (Credibility) 10%
2) ค้นหาข้อมูลจากแหล่งสากลที่หลากหลาย (Worldly) 10%
3) แสดงถึงการวิเคราะห์เชิงลึก (Critical thinking) 10%
4) ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม (Professionalism) 10%
5) จัดรูปแบบและเรียบเรียงเนื้อหาได้น่าสนใจ (Engaging) 10%
6) แสดงมุมมองที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ (Creativity) 10%
7) แสดงถึงความคิดเชิงบูรณาการ (Integrated thinking) 10%
8) เสนอแนะแนวทางปฏิบตั ิได้อย่างชัดเจน (Practicality) 10%
9) แสดงถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmentalism) 10%
10) สามารถโน้มน้าวความคิดผู้อ่าน (Convincing) 10%
*บทความที่มาจากการคัดลอก (Plagiarism) จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและไม่ได้รับประกาศนียบัตร
4. กาหนดการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00 น. – 13.30 น. ลงทะเบียนที่คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
(ห้องแข่งขันจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)
เวลา 13.30 น. – 13.40 น. ต้อนรับอาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขันและอธิบายเกณฑ์การตัดสิน
เวลา 13.40 น. – 15.40 น. ผู้เข้าแข่งขันตอบคาถามกรรมการ (คนละ 5 นาที)
เวลา 15.40 น. – 16.00 น. ประกาศผลการแข่งขัน พร้อมมอบประกาศนียบัตร
*หมายเหตุ กาหนดการและสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนผู้เข้าแข่งขัน
5. สถานที่ติดต่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ดร.จันทินี บุญชัย
E-mail: chantinee.b@phuket.psu.ac.th
โทรศัพท์: 084 260 5319

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันบทความส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจาปี 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
สถานศึกษา.…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….............…….…..
ตาบล………………………………………………………..……............ อาเภอ……………………..………………………..………............………………….…
จังหวัด……………………………………………………...............…… รหัสไปรษณีย์…………………..………………………………...............……......….
โทรศัพท์............................................................................. โทรสาร................................................……………………...........................
อาจารย์ผู้ควบคุม
1. ชื่อ-สกุล……………...........…………..………………………………………………..............
โทรศัพท์.......................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………..................................…………….

ผู้แข่งขัน (ม.4-6)
1. ชื่อ-สกุล……………...........…………..……………………………………..........……….…..
2. ชื่อ-สกุล……………......…………………………………………………………....................
3. ชื่อ-สกุล……………......………………………………………………………............…........
4. ชื่อ-สกุล……………...........…………..…………………………………..........……..……….
5. ชื่อ-สกุล……………...........…………..……………………………………………….............

ชั้น…………………………………………
ชั้น…………………………………………
ชั้น…………………………………………
ชั้น…………………………………………
ชั้น…………………………………………

ลงชื่อ………………………………….........……….อาจารย์ผู้ควบคุม
(……………..........…………………………..)

หมายเหตุ
1. หมดเขตรับสมัครใน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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