สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี
การแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาเอกชน ระดับจังหวัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วันเสาร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สถานที่จัดการแข่งขัน : วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
จัดโดยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนทบุรี
ระดับชั้นนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
จานวนผู้แข่งขัน
ป. ๑-๓ ป. ๔-๖ ม. ๑-๓ ม. ๔-๖,อาชีวะ

รายการการแข่งขัน
๑. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์

√

√

√

√

ทีม

หมายเหตุ
***โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ แต่ละโรงเรียนสามารถส่งผู้เข้า
แข่งขันได้ช่วงชั้นละ ๑ ทีม ต่อ ๑ โรงเรียนเท่านั้น โดยแต่ละทีมจะต้องมีจานวนผู้เข้าแข่งขัน ๓ คน
***ค่าสมัครลงแข่งขันทีมละ 100 บาท ต่อ 1 รายการแข่งขัน

กาหนดการ
เวลา ๐๘.๑๕ น.
เวลา ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
พร้อมกันที่ห้องเก็บตัวเพื่อจับฉลากลาดับและเตรียมตัวเข้าแข่งขัน
เริ่มการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”

การแข่งขันวิชาการ “โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
.....................................................................................................................................................................
๑. คุณสมบัตผิ ู้เข้าแข่งขัน
- เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
- เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
- เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
- เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และอาชีวะ
๒. ประเภทการแข่งขัน
๒.๑ การแข่งขันแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่
- เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และอาชีวะ
๒.๒ ส่งรายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ ๓ คน พร้อมชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ทีมละไม่เกิน
๒ คน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๓. กาหนดระยะเวลาในการแข่งขัน
- ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.
- เริ่มการแข่งขันตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น.
- ผู้เข้าแข่งขันใช้เวลาในการนาเสนอ ๑๕ นาที และตอบข้อซักถามใช้เวลาไม่เกิน ๑๐ นาที
๔. วิธีการแข่งขันและอุปกรณ์
๔.๑ ส่งรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นรูปเล่มจานวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
๔.๒ นาแผนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานมาแสดง ถ้ามีส่วน ยื่นด้านบนอนุญาตให้ติดเฉพาะชื่อ
โรงเรียนเท่านั้น ห้ามมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทาโครงงาน
๖๐ ซม.
๖๐ ซม.
ก

ข

ค

๑๒๐ ซม.
๔.๓ การนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อคณะกรรมการ ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามใช้เวลา
ไม่เกิน ๑๐ นาที
๔.๔ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ส่งโครงงานเข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง

๔.๕ พื้นที่จัดวางแผงโครงงานวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการจัดให้เท่ากันไม่เกิน ๘๐x๑๒๐ เซนติเมตร และให้
จัดภายในพื้นที่ที่กาหนดเท่านั้น
๔.๖ อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเสนอหากมีการใช้ไฟฟ้า ผู้ส่งโครงงานให้จัดเตรียมปลั๊กไฟมาเอง
๕. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๕.๑ เป้าหมายหรือปัญหาในการทาโครงงาน
๓๐ คะแนน
- ชื่อเรื่อง ปัญหาและสมติฐาน
๑๐ คะแนน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาโครงงาน
๑๐ คะแนน
- การนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
๑๐ คะแนน
. ๕.๒ ความสมบูรณ์ของผลงาน
๒๕ คะแนน
- การออกแบบสิ่งประดิษฐ์
๑๐ คะแนน
- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์
๕ คะแนน
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
๑๐ คะแนน
๕.๓ ความสมบูรณ์ของรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
๒๐ คะแนน
- การดาเนินการ
๕ คะแนน
- การบันทึกข้อมูลและการจัดกระทาข้อมูล
๕ คะแนน
- การแปลความหมายข้อมูลและสรุปผล
๕ คะแนน
- รูปแบบการเขียนรายงาน
๕ คะแนน
๕.๔ การนาเสนอผลงาน
๒๕ คะแนน
- ขนาดแผนผังโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
๕ คะแนน
- การนาเสนอปากเปล่า
๑๐ คะแนน
- การตอบข้อซักถามของกรรมการ
๑๐ คะแนน
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ได้รับเกียรติบัตร เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอื่น
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
๗. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
๗.๑ กรรมการตัดสินการแข่งขัน ระดับชั้นละ ๓ คน และกรรมการควบคุมการแข่งขัน ระดับชั้นละ 3 คน
๗.๒ คุณสมบัติของคณะกรรมการ
- ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาหรือบุคลากรอื่นๆ ที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ หรือมีความสามารถเฉพาะ
ทางเหมาะสมกับกิจกรรม
- บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี

๗.๓ หน้าที่ของกรรมการตัดสิน
- กรรมการควรชี้แจงกติกาการแข่งขัน และเกณฑ์การให้คะแนนก่อนทาการแข่งขัน
- ตัดสินการแข่งขันตามเกณฑ์ด้วยความยุติธรรม
- ถามคาถามหลังจากผู้เข้าแข่งขันนาเสนอผลงานเป็นที่เรียบร้อย ตามระยะเวลาที่กาหนด
- ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนแบบประเมินการแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อย แล้วจึง
ทาการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันในทีมถัดไป
- สรุปผลคะแนนของทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด แล้วประกาศผลตามระยะเวลาที่กาหนด
***ไม่อนุญาตให้บุคคลใด ๆ เข้า-ออกห้องแข่งขันในระหว่างที่ทีมผู้เข้าแข่งขันกาลังทาการแข่งขัน
๘. กรรมการประจาห้องแข่งขัน
๘.๑ กรรมการจับเวลา จานวน 1 คน ต่อระดับ มีหน้าที่ ดังนี้
- จัดเตรียมนาฬิกาจับเวลา และแจ้งเวลาในระหว่างการแข่งขัน
- จับเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลาจะเริ่มหลังจากที่ทีมผู้เข้าแข่งขันแนะนาตัว
๘.๒ กรรมการประจาห้องแข่งขัน จานวน ๒ คน มีหน้าที่ดังนี้
- รับลงทะเบียนและจัดลาดับการแข่งขันตามลาดับการลงทะเบียน ให้ผู้เข้าแข่งขันนั่งรอในห้องเก็บตัว
- จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการนาเสนอผลงาน
- ก่อนเริ่มการแข่งขัน เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ให้ชี้แจงระเบียบการแข่งขันกับทีมผู้เข้าแข่งขันทราบ วิธีการ
แข่งขัน, ระยะเวลาที่ใช้แข่งขัน ฯลฯ
- ก่อนทาการแข่งขัน ๕ นาที ให้ทีมผู้เข้าแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อม
- เมื่อครบ 5 นาที (กรรมการจับเวลาเพื่อความยุติธรรม) ส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าห้องแข่งขัน
๙. สถานที่ทาการแข่งขัน
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

๑๐. รูปแบบการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างหน้าปก
โครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง..............................................................................
โดย
๑. .....................................................................................................................
๒. .....................................................................................................................
๓. .....................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
๑. ....................................................................................................................
๒. ....................................................................................................................
โรงเรียน...................................................................
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย/ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท...............................................................................
เนื่องในงาน...................................................................
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายละเอียดในรูปเล่มประกอบด้วย
บทคัดย่อ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
บทที่ ๑ บทนา
บทที่ ๒ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีการดาเนินการ
บทที่ ๔ ผลการดาเนินการ
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก ไม่เกิน ๑๐ หน้า

หมายเหตุ
๑. ขนาดของกระดาษเขียนรายงานให้ใช้กระดาษพิมพ์ ขนาด A4 ตัวอักษรไม่ต่ากว่า ๑๖ Point พิมพ์หน้า
เดียวเฉพาะบทที่ ๑-๕ มีความยาวไม่เกิน ๓๐ หน้า ภาคผนวกมีความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า รายงานฉบับใดที่มีความ
ยาวเกินกว่าที่กาหนดจะถูกตัดคะแนน
๒. ทารายงานส่งให้คณะกรรมการจานวน ๓ ชุด ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยสามารถส่งได้ที่ ณ
ธุรการ ตึก 2 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี บ้านเลขที่ ๑๐๐/๕๕ หมู่ ๗ ถนนปลายบาง ต.มหาสวัสดิ์ อ. บางกรวย จ.
นนทบุรี ๑๑๑๓๐ โทร ๐๒-๙๘๕-๒๔๕๔ Fax:๐๒-๐๗๖-๑๒๐๔ หรือ G-mail.:Vorrarat2school@gmail.com
หรือท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
- คุณครูประกายมาศ ภัทรวรกาญจน์ (ครูหมวย) โทร ๐๙๔-๒๕๘๕๘๑๙
- คุณครูจริงใจ ปิ่นงาม (ครูหน่อย) โทร ๐๖๑-๑๕๓๔๓๐๑
*** ทีมสมัครเข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน***
หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยติดต่อได้ที่เบอร์โทร ๐๒-๙๘๕๒๔๕๔, ๐๙๔-๒๕๘๕๘๑๙
***สถานที่ทาการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ประเภทสิ่งประดิษฐ์”
มหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันเสาร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
...................................................................................................................................................................
1. ระดับการแข่งขัน
□ ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.3) □ ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) □ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)
□ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.4-ม.6 และอาชีวะ)
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน
2.1 ชื่อโรงเรียน ..............................................................................................................................................
2.2 สถานที่ตั้งเลขที่ .......................ซอย...........................................ถนน..................................................... ..
เขต/อาเภอ ........................................... จังหวัด ...........................................รหัสไปรษณีย์ ...................
โทรศัพท์.....................................โทรสาร ................................. E-mail. .................................................
3. ข้อมูลของผู้เข้าแข่งขัน
3.1 จานวนนักเรียนในทีม ...........................คน ชาย ................................คน หญิง .................................คน
3.2 ชื่อโครงงาน .............................................................................................................................................
3.3 รายละเอียดเพิ่มเติบเกี่ยวกับนักเรียน
1. ชื่อ ................................................นามสกุล................................ระดับชั้น ................อายุ...............ปี
2. ชื่อ ................................................นามสกุ ล................................ระดับชั้น ................อายุ...............ปี
3. ชื่อ ................................................นามสกุล................................ระดับชั้น .................อายุ..............ปี
4. อาจารย์ที่ปรึกษา
4.1 ชื่อ..................................................นามสกุล ........................................โทร ...................................
4.2 ชื่อ..................................................นามสกุล ........................................โทร ...................................
ข้าพเจ้าทราบหลักเกณฑ์ และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแข่งขันทุกประการ
ลงชื่อ ....................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(....................................................)
วันที่........เดือน....................พ.ศ...........
หลักฐานการรับสมัคร □ ใบสมัคร 1 ฉบับ □ ค่าสมัครแข่งขันทีมละ 100 บาท : ระดับ : รายการ
ลงชื่อ ....................................................เจ้าหน้าที่
(....................................................)
วันที่........เดือน....................พ.ศ...........

