กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ามัน
2. รายชื่อคณะกรรมการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จริ าพัทธ์
แก้วศรีทอง
อาจารย์ผกาวดี
ภูจ่ ันทร์
อาจารย์โสรัจวรชุม
อินเกต
อาจารย์วิรัชยา
อินทะกัณฑ์
อาจารย์กีรติญา
สอนเนย
อาจารย์กุลชญา
สิ่วหงวน
นางสาวสุสิตรา
สิงโสม
นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง
ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันปั้นดินน้้ามัน
3.2 เพื่อส่งเสริมทักษะให้นัก เรียนรู้จักการคิดให้สร้างสรรค์ และการสื่อความหมาย ด้านศิลปะใน
การปั้น
3.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดและจินตนาการ
4. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ผูเ้ ข้าร่วมประกวดแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เ คียง โดย
ก้าหนดให้แต่ละ โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันระดับชั้นละ 1 ทีมๆ ละ 3 คน
5. ขอบข่ายเนื้อหา
5.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ปั้นดินน้้ามัน ในหัวข้อ “สวนสัตว์หรรษาในวันวิทยาศาสตร์”
5.2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปั้นดินน้้ามัน ในหัวข้อ “ชุมชนวิทยาศาสตร์ วิถีเมืองสองแคว
โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนาอุปกรณ์มาเอง ดังนี้
1) ดินน้้ามันชนิดแท่งหรือก้อนผิวเรียบที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งาน (ห้ามแกะถุงพลาสติกห่อหุ้ม
ออกก่อนและห้ามนวดดินน้ามันมาก่อนการแข่งขัน)
2) ฐานรองใช้ไม้อัด ขนาด 15 X 22 นิ้ว (ไม่มีกรอบและขาตั้ง ต้องไม่มกี ารตกแต่ง)

2
3)
4)
5)
6)

กระเบือ้ งยางหรือแผ่นรองนวด (ถ้ามี)
ห้ามใช้อุปกรณ์ในการยึดติด พิมพ์ลาย อุปกรณ์ตกแต่งใดๆ ทั้งสิน้
ห้ามใช้ไม้บรรทัดในการตัดดินน้ามันทุกกรณี
เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 3 ชั่วโมง

6. เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) แบ่งออกเป็น
6.1 ความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการ
30 คะแนน
6.2 ความละเอียดประณีต สวยงาม
30 คะแนน
6.3 ความสอดคล้องหับหัวข้อที่ก้าหนด
20 คะแนน
6.4 การจัดองค์ประกอบของผลงาน
20 คะแนน
7. กาหนดการแข่งขัน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง ศว 114-115 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
8. รางวัลในการประกวดแข่งขัน (มีการประกวดแข่งขัน 2 ระดับชั้น)
8.1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
700 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
500 บาท
8.2 ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
700 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
500 บาท

พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร
พร้อมเกียรติบัตร

9. ระยะเวลาในการส่งเข้าประกวดแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันสามารถกรอกรายชื่อในใบแจ้งความประสงค์ในการส่งผู้แทนนักเรียนเข้า
ประกวดแข่งขันปั้นดินน้้ามันที่ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้แนบมานี้ หรือ Download ใบสมัครได้ที่
http://science.psru.ac.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
10. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com

3
ใบสมัครเพื่อเข้าประกวดแข่งขันปั้นดินน้ามัน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้าพเจ้า...........................................................................ต้าแหน่ง...........................................................
มีความประสงค์จะส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียน.......................................................................................................
ที่อยู่...........................................................ต้าบล..........................................อ้าเภอ.............................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์........................................................
โทรสาร...................................เข้าประกวดแข่งขันปั้นดินน้้ามัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ้าปี 2561
ณ ห้อง ศว 114-115 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต้าบลพลายชุมพล
อ้าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ทางโรงเรียนได้พจิ ารณาคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อผู้แทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
1.............................................................................................................................................
2............................................................................................................................................
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1...................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................
2..................................................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................
ชื่อผู้แทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1...................................................................................เบอร์โทรศัพท์....................................
2..................................................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ต้าแหน่ง......................................................
หมายเหตุ : เขียนชื่อ-สกุลด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจน เพราะอาจเกิดการพิมพ์ผิดพลาดในเกียรติบัตรได้ และจะต้อง
ส่งใบสมัครก่อนวันแข่งขัน ไม่รับสมัคร ณ วันที่จัดกิจกรรมการแข่งขัน

