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การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจาปี 2565
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งในปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบ
อยู่ต่ อการด าเนินชี วิ ต ของประชาชนเป็ นจ านวนมาก ดั ง นั้นเพื่อให้ ก ารประกวดการแสดงทางวิ ท ยาศาสตร์
(Science Show) ประจาปี 2565 สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ทาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดเป็นแบบออนไลน์ โดยให้แต่ละ
ที ม จั ด ทาคลิ ป วี ดี โ อ ความยาว 13-15 นาที ส่ ง เข้ า ประกวด เพื่อเป็ นการป้ องกั น และลดความเสี่ ย งในการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา
1. หัวข้อการประกวด
“พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ใส่ใจด้วยหลัก BCG model”
2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
3. ประเภทและระดับชั้น (ประเภททีม 3 คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม)
3.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 ทุกสังกัด
3.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 ทุกสังกัด
4. วิธีดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
4.1 กรอกใบสมัครการแข่งขั นตามแบบฟอร์มที่กาหนด ด้วยการพิมพ์รายชื่อนักเรียนผู้แข่งขัน ทีมละ 3 คน
และครูผู้ฝึกสอนไม่เกิน ทีมละ 2 คน ใน google form (https://forms.gle/pyYNpiTiCe4qANeo7) ภายในวัน
อังคารที่ 9 สิงหาคม 2565
4.2 แต่ละทีมที่เข้าแข่งขัน กรุณาส่ง รายงานการแสดง (เป็นไฟล์รูปเล่ม) แนบไฟล์คลิปวีดีโอการแสดง (คลิป
ลิงค์ Google form) ***หมายเหตุ : โปรดระมัดระวังและตรวจสอบลิขสิท ธิ์เพลงที่นามาใช้ในการประกวดคลิป
วีดีโอ ทั้งนี้ทางผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นทุกกรณี
ภายในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยยึดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
4.3 ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าแข่งขันภายในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่
https://www.facebook.com/BasicScienceMaejoPhrae/ หรือ http://sciweek.phrae.mju.ac.th/
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4.4 ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่
https://www.facebook.com/BasicScienceMaejoPhrae/ หรือ http://sciweek.phrae.mju.ac.th/
4.5 เวลาที่ใช้ในการแสดงทีมละ 13-15 นาที โดย ผู้ทาการแสดงสามารถตัดต่อคลิป หรือใส่เอฟเฟ็คเพื่อให้
คลิปมีความน่าสนใจมากขึ้นได้ กรณีใช้เวลาแสดงเกินหรือขาดจะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน (เศษวินาทีที่เกิน
หรือขาดตั้งแต่ 30 วินาที ให้ปัดเป็น 1 นาที) โดยการจับเวลาจะเริ่มนับตั้งแต่ คากล่าวสวัสดีหรือคากล่าวเปิดการ
แสดง และการจับเวลาจะสิ้นสุดที่ คากล่าวแสดงความขอบคุณหรือคากล่าวปิดการแสดง
ตัวอย่างการหักคะแนนเวลา ดังแสดงในตาราง
แสดงจบก่อนเวลา 13 นาที
หักคะแนน
แสดงจบหลังเวลา 15 นาที
หักคะแนน
จบก่อนเวลา 12 นาที 30 วินาที
-1
แสดงจบหลังเวลา 15 นาที 30 วินาที
-1
จบก่อนเวลา 11 นาที 30 วินาที
-2
แสดงจบหลังเวลา 16 นาที 30 วินาที
-2
จบก่อนเวลา 10 นาที 30 วินาที
-3
แสดงจบหลังเวลา 17 นาที 30 วินาที
-3
จบก่อนเวลา 9 นาที 30 วินาที
-4
แสดงจบหลังเวลา 18 นาที 30 วินาที
-4
จบก่อนเวลา 8 นาที 30 วินาที
-5
แสดงจบหลังเวลา 19 นาที 30 วินาที
-5
4.6 กาหนดให้มีผู้แสดงจานวน 3 คนเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้บุคคลประกอบฉาก หรือทาหน้าทีอ่ ื่นใด
ประกอบการแสดงบนเวที ยกเว้น ผู้ชมที่ถูกเชิญเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดง
5. เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
5.1 สาระทางวิชาการ 30 คะแนน
- เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
10 คะแนน
- ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของกิจกรรมที่นามาแสดง
8 คะแนน
- ผลสาเร็จของการทดลอง
7 คะแนน
- ความน่าสนใจของกิจกรรมที่นาเสนอ
5 คะแนน
5.2 มีความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมการแสดงที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ได้ 25 คะแนน
5.3 การแสดง 30 คะแนน
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
5 คะแนน
- เทคนิคการนาเสนอ
5 คะแนน
- การใช้ภาษา
5 คะแนน
- ความปลอดภัย
5 คะแนน
- การมีส่วนร่วมของผู้ชม
5 คะแนน
- เวลาในการแสดงภายในเวลา 13-15 นาที
5 คะแนน
5.4 การสรุปคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมที่แสดง 7.5 คะแนน
5.5 รายงานการแสดง 7.5 คะแนน
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6. รางวัล แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยแต่ละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้
- รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
- รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. การรับรางวัล
สาหรับทีมต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย ทางมหาวิทยาลัยฯ จะจัดส่ง โล่
รางวัลและเกียรติบัตรให้ทางไปรษณีย์ พร้อมกันนั้นทางคุณครูผู้ควบคุมทีมต้องส่งใบสาคัญรับเงิน สาเนาหน้าบัญชี
ธนาคาร และสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ
ดาเนินการโอนเงินรางวัล
8. การแข่งขัน Popular Vote
ทางคณะกรรมการจัดงานได้จัดให้มีรางวัลเพิ่มเติมคือ รางวัล Popular Vote จานวน 2 รางวัล แบ่งเป็น
รางวัลระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ 1 รางวัล เพื่อเป็นการกระตุ้น
การรับรู้และการมีส่วนร่วมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาคให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป โดยการตัดสินจะพิจารณาจากจานวนยอดกด ถูกใจ (LIKE) ของคลิปที่อัพโหลดจาก
https://www.facebook.com/BasicScienceMaejoPhrae/ เท่านัน้ โดยสามารถกดถูกใจ (LIKE) และแชร์คลิปได้
ตั้งแต่วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น. ทีมที่ได้รับ
ยอดถูกใจ (LIKE) สูงทีส่ ุดจะได้รบั โล่รางวัล Popular Vote และประกาศณียบัตร
ทีมที่ประสงค์จะเข้าร่วมการแข่งขัน Popular Vote ต้องลงลายมือชื่อยินยอมการเผยแพร่ผลงานคลิปใน
แบบยินยอมการเผยแพร่ผลงาน และส่งกลับมาให้คณะกรรมการพร้อมใบสมัครการแข่งขัน
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9. รูปแบบการเขียนรายงาน
(ปกนอก)
รายงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
เรื่อง...........................................................................................................................
โดย
1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
โรงเรียน.....................................................สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา................................
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น..........................................................................
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจาปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

-5-

(ปกใน)
เรื่อง.............................................................................................................
โดย
1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................
ครูที่ปรึกษา
1............................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................
คานา
สารบัญ
บทนา (อธิบายถึงที่มาของเรื่องที่นามาแสดง)
เนื้อหาโดยย่อ
การนาหลักการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
บรรณานุกรรม
ภาคผนวก (ไม่เกิน 5 หน้า)

ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

หมายเหตุ ขนาดของกระดาษให้ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์หน้าเดียว ตั้งกั้นหน้าปกติตามที่โปรแกรมกาหนด
(Normal Margins) จัดทารายงานตามรูปแบบ ส่งให้คณะกรรมการพร้อมการสมัครในระบบออนไลน์ ภายในวัน
พฤหัสที่ 9 สิงหาคม 2565 สกุล PDF แนบไฟล์ใน google form

ติดต่อสอบถามได้ที่
รศ.ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย (Science Show)
อาคารปฏิบัติการชีวนวัตกรรม (บ้านดิน)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้–แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
17 หมู่ 3 ตาบลแม่ทราย อาเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทร 0-5464-8593-5 ต่อ 6058 หรือ 065-092-4151

