การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
.....................................................................
๑. คุณสมบัติผู้สมัคร
ระดับประถมศึกษา
๑. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำตอนปลำย
(ป.๔ – ป.๖) ของโรงเรียนที่ส่งเข้ำประกวด
๒. ส่งประกวดได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน สำมำรถเป็นทีมเดี่ยว ทีมผสม
ชำย-หญิง และสำมำรถคละระดับชั้นเรียนได้
๓. อำจำรย์ที่ปรึกษำจำนวน ๑ คน
๔. กำรสมัครต้องสมัครในนำมโรงเรียน โดยกำรรับรองของผู้บริหำร
ระดับมัธยมศึกษา
๑. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
ของโรงเรียนที่ส่งเข้ำประกวด
๒. ส่งประกวดได้โรงเรียนละ ๑ ทีม ทีมละไม่เกิน ๓ คน สำมำรถเป็นทีมเดี่ยว ทีมผสม
ชำย-หญิง และสำมำรถคละระดับชั้นเรียนได้
๓. อำจำรย์ที่ปรึกษำจำนวน ๑ คน
๔. กำรสมัครต้องสมัครในนำมโรงเรียน โดยกำรรับรองของผู้บริหำร
๒. เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป (ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)
๑. ต้องเป็นกำรแสดงด้วยกำรทดลองที่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยหลักกำรหรือกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์
๒. ต้องเป็นกำรแสดงที่มีลักษณะให้ผู้ชมได้สังเกต คิดคำตอบ หรือตั้งสมมุติฐำน
๓. ต้องเป็นกำรแสดงที่เร้ำใจ สนุกสนำน ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสม ไม่ขัดกับวัฒนธรรม
อันดีงำม โดยใช้เวลำในกำรแสดงทั้งหมด ๑๕ นำที
๔. ระหว่ำงกำรเตรียมควำมพร้อมของทีมก่อนแสดง ครูหรือนักเรียนที่ไม่ใช้ผู้เข้ำประกวด สำมำรถ
ช่วยจัดของได้ และเมื่อเริ่มจับเวลำกำรแข่งขันห้ำมครูหรือนักเรียนที่ไม่ใช่ผู้เข้ำประกวดอยู่บนเวที
๕. สื่อที่ใช้ประกอบกำรแสดงต้องเป็นแฟลทไดร์
๖. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด

*หมายเหตุ ผู้ชนะเลิศกำรประกวดทั้งสองระดับต้องเตรียมตัวไปแข่งขันในระดับประเทศ ณ ศูนย์
วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และจัดทำเอกสำรโครงกำรนำเสนอ
ประกอบกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงจำกต้นสังกัดทั้งหมด
- วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๐ ระดับประถมศึกษำ
- วันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษำ

๓. กาหนดการประกวด
ผู้เข้ำประกวดทั้งระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ดำเนินกำรประกวด ณ อำคำรนิทรรศกำร
วิทยำศำสตร์แสนสนุก ด้ำนข้ำงโรงอำหำรอำคำรพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ดังนี้
๓.๑ ผู้เข้ำประกวดระดับประถมศึกษำ รำยงำนตัว ในวันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๐ ตำม
กำหนดกำร ดังนี้
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนทีมเข้ำประกวด
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์
๓.๒ ผู้เข้ำประกวดระดับมัธยมศึกษำตอนต้น รำยงำนตัว ในวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๐
ตำมกำหนดกำร ดังนี้
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนทีมเข้ำประกวด
๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป เริ่มประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์
4. เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ลาดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
๑ ควำมสำเร็จของกำรทดลอง
-ควำมสำเร็จของกำรทดลอง
-ควำมแปลกใหม่ของกำรทดลอง
-ควำมปลอดภัยในกำรทดลอง
๒ ควำมถูกต้องเชิงวิชำกำร
-อธิบำยหลักกำรของกำรทดลองได้ชัดเจนถูกต้อง
-สำมำรถตั้งคำถำมได้ถูกต้องชัดเจน
๓ กำรยกตัวอย่ำงกำรนำเอำหลักกำรทฤษฎีของกำรทดลองไปใช้ประโยชน์
-สำมำรถยกตัวอย่ำงและอธิบำย
๔ ควำมมั่นใจ ลีลำในกำรนำเสนอ
-ปฏิภำณไหวพริบและควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
-บุคลิกภำพและควำมมั่นใจในกำรนำเสนอ
๕. กำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสม
-กำรใช้ภำษำสุภำพเหมำะสม
-กำรใช้ศัพท์ทำงวิชำกำรได้ถูกต้อง
๖ กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง
-จังหวะในกำรนำเสนอของแต่ละบุคคลในทีม
-กำรมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม
๗ เวลำที่ใช้ในกำรแสดง
-เป็นไปตำมเวลำที่กำหนด
๘ กำรเปิดโอกำสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม
-กำรรู้จักให้เกียรติผู้ชมที่ขึ้นไปบนเวที
-เทคนิคกำรกระตุ้นให้ผู้ชมเข้ำร่วมกิจกรรม
๙ กำรแต่งกำย
-เป็นไปโดยประหยัด
-ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐

๒๐
๑๐
๒๐
๑๐
๕
๕
๕
๕
๑๐๐

5.ประกาศผลและรางวัล
ประกำศผลกำรแข่งขันและรับรำงวัล มี ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษำ และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ระดับประถมศึกษา
๑.รำงวัลชนะเลิศ
๒.รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๓.รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๔.รำงวัลชมเชย จำนวน ๕ รำงวัล

เงินรำงวัล ๘,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
เงินรำงวัล ๖,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
เงินรำงวัล ๓,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
เงินรำงวัล ๑,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๑.รำงวัลชนะเลิศ
๒.รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๓.รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๔.รำงวัลชมเชย จำนวน ๕ รำงวัล

เงินรำงวัล ๘,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
เงินรำงวัล ๖,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
เงินรำงวัล ๓,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
เงินรำงวัล ๑,๐๐๐ บำท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

*หมายเหตุ ครูที่ปรึกษำ/ผู้ควบคุม และนักเรียน ที่เข้ำร่วมกำรประกวด ได้รับเกียรติบัตร ทุกคน
๖.การรับสมัคร
หมดเขตรับสมัคร ในวันศุกร์ ๑๑ สิงหำคมคม ๒๕๖๐ ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทำง
ไปรษณีย์ โดยดูจำกวันที่ประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ จ่ำหน้ำซองถึง
นำงศิริวรรณ สินทวี
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘๑ หมู่ ๔ ตำบลคลองวำฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๐๐๐

หมายเหตุ ติดต่อขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นำงศิริวรรณ สินทวี
ส่วนอำนวยกำร อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๗๑๓๓๐๖ , ๐๓๒ – ๖๖๑๗๒๖ ต่อ ๒๐๓ โทรสำร ๐๓๒-๖๖๑๗๒๗ ในวัน
เวลำรำชกำร
.............................................................

ใบสมัครกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show)
ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑.ชื่อโรงเรียน.........................................................อำเภอ...............................จังหวัด...........................
๒. ระดับที่ส่งเข้ำแข่งขัน

 ประถมศึกษำ

 มัธยมศึกษำ

๓. รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประกวด (ตัวบรรจง)
ชื่อ...........................................................นำมสกุล......................................................ชั้น..............................
ชื่อ...........................................................นำมสกุล.......................................................ชั้น..............................
ชื่อ...........................................................นำมสกุล....................................................... ชั้น..............................
๔. อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ชื่อ........................................................นำมสกุล.................................................โทรศัพท์................................
คารับรองจากผู้บริหาร
ข้ำพเจ้ำ...........................................................ยินดีอนุญำตให้นักเรียนและอำจำรย์ที่ปรึ กษำข้ำงต้น
เข้ำร่วมกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ Science Show
ลงชื่อ ..........................................................
(.....................................................)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

