เกณฑการแขงขันทักษะทางวิชาการ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ผูประสานงาน และรับผิดชอบ :
Ÿนางกนิษฐา วงศเศรษฐภูษิต โทรศัพทมือถือ ๐๘๙-๔๖๐-๑๕๑๙
Ÿนายสุรเดช ขําทวี
โทรศัพทมือถือ ๐๘๕-๕๓๓-๓๒๕๓
๑.โครงงานวิทยาศาสตร ประเภทการทดลอง
๑.๑ คุณสมบัติผูเขาประกวด
๑.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓
๑.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๑.๑.๓ นักเรียนระดับ ปวช
๑.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาประกวด
๑.๒.๑ ระดับชั้น ม.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
๑.๒.๒ ระดับชั้น ม .๔ -๖ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
๑.๒.๓ ระดับ ปวช. จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
๑.๓ รายละเอียดหลักเกณฑการประกวด
๑.๓.๑ โครงงานที่สงเขาประกวดตองเปนโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทการทดลอง ที่
เกี่ยวของกับ
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการศึกษาหาความรูเพื่อใหไดคําตอบใน
เรื่องที่ศึกษา
๑.๓.๒ สงรายงานโครงงานเปนรูปเลมใหคณะกรรมการในวันรายงานตัวจํานวน ๓ ชุด
๑.๓.๓ นําผังโครงงานมาแสดงตามเกณฑมาตรฐาน
๖๐ ซม.

๑๒๐ ซม.
๑) อุปกรณอื่น ๆ ที่นํามาสาธิตอาจวางบนโตะ โดยไมยื่นอกมาจากโตะ

๖๐ ซม.

๖๐ ซม.

๒) นําเสนอโครงงานตอคณะกรรมการและตอบขอซักถามใชเวลาประมาณ ๑๐ นาที
-๒๓) สื่อ ผูสงโครงงานเขาประกวดจัดเตรียมมาเอง
๔) ตองเปนโครงงานทีค่ ิดขึ้นดวยตนเอง หากตรวจพบวามีการคัดลอกผลงานของผูอื่น
กรรมการขอตัดสิทธิ์การเขารวมแขงขัน หรือขอยกเลิกรางวัล/เกียรติบัตร หากตรวจพบภายหลัง
๑.๔ เกณฑการใหคะแนน ๑๐๐ คะแนน
๑.๔.๑ การกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน
๑๐ คะแนน
๑.๔.๒ ขอมูลที่เกี่ยวของประกอบการทําโครงงาน
๑๐ คะแนน
๑.๔.๓ การออกแบบการทดลอง
๑๐ คะแนน
๑.๔.๔ อุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการทดลอง
๕ คะแนน
๑.๔.๕ การดําเนินการทดลอง
๕ คะแนน
๑.๔.๖ การบันทึกขอมูลและจัดทําขอมูล
๕ คะแนน
๑.๔.๗ การแปลความหมายขอมูลและสรุปผล
๕ คะแนน
๑.๔.๘ ความคิดริเริ่มสรางสรรค
๑๐ คะแนน
๑.๔.๙ ขนาดแผงโครงงานและการแสดงผลงานตามเกณฑมาตรฐาน
๕ คะแนน
๑.๔.๑๐ การนําเสนอปากเปลา
๑๐ คะแนน
๑.๔.๑๑ การตอบขอซักถามของกรรมการ
๑๐ คะแนน
๑.๔.๑๒ รูปแบบการเขียนรายงาน
๕ คะแนน
๑.๔.๑๓ การนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคา
๑๐ คะแนน
๑.๕ เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
รอยละ ๗๐ – ๗๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ํากวารอยละ ๖๐
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการจะเห็นเปนอยาง
อื่น

-๓๑.๖ รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก)

๑.
๒.
๓.

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
เรื่อง
โดย

ครูที่ปรึกษา

๑.
๒.
วิทยาลัย
รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งประกอบของโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภท
ระดับชั้น
เรื่อง
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.

โดย

ครูที่ปรึกษา

-๔บทคัดยอ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ
บทที่ ๑
บทนํา
บทที่ ๒
เอกสารประกอบที่เกี่ยวของ
บทที่ ๓
อุปกรณและวิธีการดําเนินการ
บทที่ ๔
ผลการดําเนินการ
บทที่ ๕
สรุปผลการดําเนินการ / อภิปรายผลการดําเนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวกจํานวนไมเกิน ๑๐ หนา

ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา

-๕๒.แสดงวิทยาศาสตร (Science Show)
๒.๑ คุณสมบัติผูเขาประกวด
๒.๑.๑ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๓
๒.๑.๒ นักเรียนระดับชั้น ม. ๔ – ๖
๒.๑.๓ นักเรียนระดับ ปวช
๒.๒ ประเภทและจํานวนผูเขาประกวด
๒.๒.๑ ระดับชั้น ม.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
๒.๒.๒ ระดับชั้น ม .๔-๖ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
๒.๒.๓ ระดับ ปวช.๑-๓ จํานวน ๑ ทีม ทีมละ ๓ คน
๒.๓. รายละเอียดและเกณฑการตัดสิน
๒.๓.๑ เปนการแสดงดวยการทดลองที่สามารถอธิบายไดดวยหลักการหรือทฤษฎี
ทาง
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ และมีเนื้อหาในการสรางสรรคเชิงบวก
๒.๓.๒ เปนการแสดงที่สามารถกระตุนความสนใจ และเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
วิทยาศาสตร
๒.๓.๓ การใชภาษาตองใชคําสุภาพเหมาะสมในการนําเสนอไมใชถอยคําที่กอใหเกิด
ความหมายกํากวมหรือคําที่แสดงถึงการไมใหเกียรติผูอื่น
๒.๓.๔ อุปกรณประกอบการแสดงผูเขาแขงขันตองเตรียมมาเอง และหากมีการวาง
บนโตะได
ไมเกินความยาวของโตะ
๒.๓.๕ การแสดงตองมีความปลอดภัยทั้งตอตัวผูแสดงและผูเขาชม
๒.๓.๖ เปนการแสดงที่ไมไดเลียนแบบมาจากผูอื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การ
เขารวม
แขงขัน หรือยกเลิกรางวัล เมื่อมีการตรวจสอบภายหลังไดทันที
๒.๔. เกณฑการใหคะแนน (๑๐๐ คะแนน)
๒.๔.๑ ความสําเร็จของการทดลอง (๒๐ คะแนน)
-มีทักษะการใชเครื่องมือและแสดงขั้นตอนการทดลองไดอยางชัดเจน(๑๐
คะแนน)
-ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองประสบผลสําเร็จ(๑๐ คะแนน)

๒.๔.๒ ความถูกตองเชิงวิชาการ (๒๐ คะแนน)
-อธิบายหลักการทดลองไดถูกตองตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตรอยางชัดเจน
(๑๐ คะแนน)
-การแสดงสามารถตอบปญหาหรือสมมติฐานไดอยางชัดเจน (๑๐ คะแนน)
๒.๔.๓ การนําหลักการไปใชประโยชน (๑๐ คะแนน)
- มีความเชื่อมโยงการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันใหเห็นไดอยางชัดเจน
(๑๐ คะแนน)
-๖๒.๔.๔ ความมั่นใจ ลีลาในการเสนอ (๑๕ คะแนน)
-มีไหวพริบปฏิภาณและความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา (๑๐
คะแนน)
-มีบุคลิกภาพและความมั่นใจในการนําเสนอ (๕ คะแนน)
๒.๔.๕ การใชภาษา (๑๐ คะแนน)
-การใชภาษาสุภาพเหมาะสม เสียงดัง ฟงชัด เขาใจงาย (๕ คะแนน)
-การใชศัพทวิชาการไดอยางถูกตอง (๕ คะแนน)
๒.๔.๖ การมีสวนรวมในการแสดง (๑๐ คะแนน)
-บุคคลในทีมแตละคนมีสวนรวมในการนําเสนอ สอดคลองกัน (๕ คะแนน)
-การทํางานแสดงใหเห็นถึงการทํางานอยางมีสวนรวมของทีม (๕ คะแนน)
๒.๔.๗ เวลาที่ใชในการแสดง (๑๕ คะแนน)
- ใชเวลาในการแสดงตามที่กําหนดไว นับรวมเวลาในการจัดเตรียมความ
พรอม
แสดงเกินเวลา ๑๕ นาที
แสดงจบกอนเวลา ๑๕
หักคะแนน
นาที
เกิน ๒ นาที
จบกอน ๒ นาที
-๑
เกิน ๓ นาที
จบกอน ๓ นาที
-๒
เกิน ๔ นาที
จบกอน ๔ นาที
-๓
*แสดงเกินเวลา ๕ นาที ใหจบการแสดงทันที
๒.๔.๘ การเปดโอกาสใหผูเขาชมมีสวนรวมในกิจกรรม (๕ คะแนน)
- ผูชมไดมีสวนรวมขณะทําการแสดงอยางทั่วถึง (๕ คะแนน)
๒.๔.๙ ประหยัดและปลอดภัย (๕ คะแนน)
- ใชอุปกรณการแสดงที่หาไดทั่วไปราคาไมแพง (๓ คะแนน)
- การแสดงไมกอใหเกิดอันตรายตอผูแสดงและผูชม (๒ คะแนน)

๒.๕ เกณฑการตัดสิน
รอยละ ๘๐ – ๑๐๐
รอยละ ๗๐ – ๗๙
รอยละ ๖๐ – ๖๙
ต่ํากวารอยละ ๖๐
อื่น

ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ไดรับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ไดรับเกียรติบัตร เวนแตคณะกรรมการจะเห็นเปนอยาง

หมายเหตุ
๑) การคัดคานตองกระทํากอนเริ่มการแสดง
๒) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินใหถือเปนที่สุด

