กิจกรรมการแข่งขัน/การประกวด
โครงการสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1. ชื่อกิจกรรม : การประกวดแข่งขันจัดบอร์ดนิทรรศการหญ้าแฝก
2. รายชื่อคณะกรรมการ
อาจารย์ ดร.อรรถพล
นาขวา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์
นันทขว้าง
คณะกรรมการโครงการเรียนรูแ้ ละอนุรักษ์พันธุ์หญ้าแฝก
นายเชาวลิต
พึ่งแตง
นางวันเพ็ญ
ตรงต่อกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.2 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้และประโยชน์ของหญ้าแฝกสู่นักเรียนและ
สาธารณชน
3.3 เพือ่ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าและทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
4. ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรียนๆ ละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 7 คน
หมายเหตุ : ถ้ าพ้นก าหนดวั นรับสมัคร แต่มีทีมที่สมัครไม่ครบตามจานวน กรรมการดาเนินงาน
อาจอนุญาตให้แต่ละโรงเรียนสมัครได้มากกว่า 1 ทีม
5. ขอบเขตของบอร์ดและเนื้อหา
5.1 ขอบเขตเนื้อเรื่อง " หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน้า "
5.2 ชือ่ เรื่อง และเนื้อหาต้องมีความสัมพันธ์กัน
5.3 เป็นบอร์ดแบบตัดปะ ไม่ใช่โปสเตอร์แบบพิมพ์แผ่นเดียวทั้งแผ่นบอร์ด
5.4 ไม่จากัด วั ส ดุใ นการจัด ท าบอร์ด (ควรเป็นวัสดุธ รรมชาติ ) แต่วัสดุที่จัดบนพื้นบอร์ด ควรมี
ความคงทนสามารถจัดแสดงได้ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ส่วนนอกกรอบบอร์ดอาจใช้วัสดุสด หรือวัสดุอื่นๆได้
5.5 เนือ้ หาและวัสดุที่ใช้ประกอบต้องอยู่ภายในกรอบบอร์ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
5.6 บอร์ด ที่จัด เตรียมไว้ ให้ พื้น บอร์ด เป็นชานอ้อยกรุด้วยก ามะหยี่สีแดง ขนาด กว้าง 1 เมตร
ยาว 2 เมตร ลึก 5 เซนติเมตร (ตามภาพประกอบด้านหลัง)

2
5.7 วัสดุที่ใช้ติดกับพืน้ บอร์ดต้องเป็น /เข็มหมุด/ หมุดเป๊ก / แม็กเย็บ / เทปกาวหน้าเดียว /ลวด เท่านั้น
หมายเหตุ :
- วัสดุอุปกรณ์ผเู้ ข้าประกวดแข่งขันจะต้องเตรียมมาเอง
- เมื่อจัดบอร์ดเสร็จแล้วต้องปิดกระจกบอร์ดให้เรียบร้อย
6 วิธีการดาเนินการแข่งขัน
6.1 ส่งใบสมัครพร้อมกับเนื้อหาที่จะนาเสนออย่างคร่าวๆ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ภายในวันที่
8 สิงหาคม 2561
6.2 คณะกรรมการจะคัดเลือก ให้เหลือ 7 ทีม และจะแจ้งผลการคัดเลือกให้ทุกทีมทราบ ภายใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2561
7. การตัดสิน เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
7.1 ความน่าสนใจของชื่อเรื่อง
(10 คะแนน)
7.2 ชื่อเรื่องและเนื้อหาต้องมีความสัมพันธ์กัน (20 คะแนน)
7.3 เนือ้ หามีสาระน่าสนใจ
(20 คะแนน)
7.4 ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์
(40 คะแนน)
7.5 วัสดุที่ใช้ในการจัดทาบอร์ด
(10 คะแนน)
ผลการตัดสินใช้คะแนนเสียงข้างมากของคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และชมเชยอันดับ 1 - 4
8. กาหนดการประกวดแข่งขัน
ให้ทุกทีมที่ได้รับเลือกทั้ง 7 ทีม มาประกวดแข่งขันจัดบอร์ด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
08.00 - 08.30 น.
ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อ
08.30 - 12.00 น.
เริ่มทาการประกวดแข่งขันจัดบอร์ด
12.10 น.
กรรมการเป่านกหวีดหมดเวลา ทุกทีมต้องหยุดการจัดบอร์ดทันที
12.10 - 13.00 น.
คณะกรรมการจะทาการตัดสินและติดผลการประกวดแข่งขัน
14.00 – 15.00 น.
ทุกทีมขึ้นรับรางวัล / เกียรติบัตรบนเวทีกลาง
9. รางวัลในการประกวดแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล
3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินรางวัล
2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เงินรางวัล
1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย อันดับ 1 - 4
เงินรางวัล
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ : ถ้าไม่มีบอร์ดที่เหมาะสม ผลการตัดสิน อาจไม่มีรางวัลชนะเลิศ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตัดสิน และผูเ้ ข้าประกวดมีสทิ ธิ์ได้รับเกรียติบัตรทุกคน
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10. ระยะเวลาในการส่งใบสมัคร
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน ชื่อเรื่อง และเนื้อหาที่จะนาเสนออย่างคร่าวๆ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม
2561
11. สถานที่จัดประกวดแข่งขัน
อาคารเรือนแฝก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเล
แก้ว)
12. สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หรือ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5526-7054 E-mail : nanami_te@hotmail.com
หมายเหตุ
เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และเผยแพร่
เกียรติคุณของโรงเรียน ผลงานของนักเรียนในสังกัดของท่านทางโครงการขออนุญาตนาผลงานทุกบอร์ดที่มีผลการ
ตัดสินจัดแสดงในอาคารนิทรรศการเรือนแฝก
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สถานที่จัดประกวดบอร์ดนิทรรศการ (เรือนหญ้าแฝก)

บอร์ดที่ใช้จัดประกวด ขนาด กว้าง 1 ม.
ยาว 2 ม. ลึก 5 ซม. (มีกระจกปิด)

บริเวณนอกกรอบบอร์ด
สามารถตกแต่งได้

ตัวอย่างองค์ประกอบของบอร์ด

ชื่อเรื่อง………….
ชื่อโรงเรียน …………………………………….

รายนามผู้จัดทา
1
2
3
4
5
อาจารย์ท่ปี รึกษา

2 เมตร
ซม.

1 เมตร
ซม.
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ใบสมัครเพื่อเข้าแข่งขันการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการหญ้าแฝก
วันที่ 16 สิงหาคม 2561
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจาปี 2561
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้าพเจ้า........................................................................ตาแหน่ง..............................................................
มีความประสงค์จะส่งผู้แทนนักเรียนโรงเรียน.........................................................................................................
ที่อยู่.....................................................ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์..........................โทรสาร.................................... เข้าประกวดแข่งขันจัด
บอร์ ด นิ ท รรศการหญ้ า แฝก ในงานสั ป ดาห์ วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ ประจ าปี 2561 ณ อาคารเรื อ นหญ้ า แฝก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตาบลพลายชุมพล อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
ชื่อผู้แทนนักเรียน (เขียนตัวบรรจงให้ชัดเจน)
1...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
2...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
3.......................................................................................... โทรศัพท์..........................................
4...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
5...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
6...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
7...........................................................................................โทรศัพท์..........................................
ชื่ออาจารย์ควบคุมทีม
1.............................................................................................โทรศัพท์..........................................
2.............................................................................................โทรศัพท์....................... ...................
ชื่อเรื่อง...............................................................................................................................................................
รูปแบบ/เนื้อหาในการนาเสนอ พอสังเขป
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
(ลงชื่อ) .........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
หมายเหตุ : กรุณากรอกชื่อ-สกุลให้ถกู ต้องชัดเจน เพราะอาจเกิดการพิมพ์ผิดพลาดในเกียรติบัตรได้

