
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 
ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี  2564 
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศเป็นหนึ่งในกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชนท่ีจัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เยาวชนในภูมิภาคและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย 
2. เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4–ป.6) และช่วงช้ันที่ 3 (ม.1–ม.3) ได้มีเวทีในระดับภมูิภาค 

และในระดับประเทศเพื่อแสดงความสามารถในการน าเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการแสดง Science Show 
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานเป็นทีมตลอดจนการแสดงออกอย่างเหมาะสมของเด็กไทย 

รายละเอียดการประกวด 
1. การประกวดระดับภูมิภาค เป็นการประกวดในแต่ละภูมิภาคเพื่อคัดเลือกทีมท่ีดีที่สุดของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 จ านวน 

1 ทีมและของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 จ านวน1ทีมเพื่อเข้าประกวดระดับประเทศการประกวดระดับภูมิภาคด าเนินการ
โดยคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ส าหรับเยาวชน มีดังนี้ 

ภาคเหนือตอนบน  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ภาคเหนือตอนล่าง  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ภาคตะวันออก  คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ภาคกลาง   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

และองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ภาคใต ้   คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2. การประกวดระดับประเทศ เป็นการประกวดระหว่างทีมที่ชนะเลิศมาจากระดับภูมิภาคทั้ง 2 ช่วงช้ันด าเนินการ      
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานครส านักงานการศึกษานอกโรงเรียนส านักงานปลัดกระทรว ง
ศึกษาธิการ 

3. เงินรางวัล 
      3.1  รางวัลระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      
  •   ระดับช่วงชั้นที่  2   (ป.4 – ป. 6)     หัวข้อ  “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” 
 รางวัลที ่1 โล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  3,000.- บาท  
 รางวัลที ่2 โล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  2,000.- บาท  
 รางวัลที ่3 โล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรติบตัรพร้อมเงินรางวัล       500.- บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล) 

•   ระดับช่วงชั้นที่  3  (ม. 1 – ม. 3)    หัวข้อ  “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” 
 รางวัลที ่1 โล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  3,000.- บาท  
 รางวัลที ่2 โล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  2,000.- บาท  
 รางวัลที ่3 โล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล  1,500.- บาท   
 รางวัลชมเชย เกียรติบตัรพร้อมเงินรางวัล       500.- บาท (ไม่เกิน  3  รางวัล) 
 
 

3.2 รางวัล ระดับประเทศ ได้ก าหนดไว้ดังน้ี        
ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
รางวัลที ่1 เงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวัลที ่2 เงินรางวัล  4,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวัลที ่3 เงินรางวัล  3,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ  2,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 



ระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
รางวัลที ่1 เงินรางวัล  10,000 บาทพร้อมโล่และเกยีรติบตัร 
รางวัลที ่2 เงินรางวัล  8,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวัลที ่3 เงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 
รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆละ  2,000 บาทพร้อมโล่และเกียรติบตัร 

4. กติกาการสมัครและเงื่อนไขผูกพัน 
4.1 การสมัคร (แบบออนไลน์ ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2564) 

(1) ต้องสมัครในนามโรงเรียนโดยการรับรองของผู้บรหิารโรงเรยีนและต้องแนบไฟล์ .pdf มาพร้อมกบั (2) 
(2) ต้องแนบไฟล์ .pdf เอกสารเคา้โครงการน าเสนอการแสดง Science Show ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษต่อ  
     1 เรื่องแสดง ตามแบบฟอร์มดังแนบทั้งนี้ ให้ใส่ช่ือผู้แสดง ระดบัช้ันและ อาจารย์ที่ปรึกษา ท่ีหน้าปก 
     เอกสารด้วย 

4.2 การประกวด 
(1) ระดับช่วงช้ันท่ี 2 ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันประถมศึกษาที่ 4-6 ของโรงเรียนที่ส่ง               
     เข้าประกวด 
(2) ระดับช่วงช้ันท่ี 3 ผู้แสดงต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ของ  
     โรงเรียนที่ส่งเข้าประกวด 

4.3 ในแต่ละช่วงช้ันสามารถส่งประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีมเท่านั้น 
4.4 ในแต่ละทีมมผีู้แสดงทีมละไม่เกิน 3 คนสามารถเป็นทีมเดี่ยวทีมผสมชาย-หญิงและแต่ละช่วงช้ันสามารถ              
     คละชั้นเรียนได ้
4.5 แต่ละทีมมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไมเ่กิน 2 คน 
4.6 ทีมท่ีเข้าประกวดต้องแต่งกายเหมาะสมกับการแสดงโดยเน้นความปลอดภัยของผู้แสดง การตกแตง่ชุดเพิ่มเติม 
     ต้องเป็นไปโดยประหยดั 
4.7 ผู้แสดงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองผู้ชมและสถานท่ีในการจัดแสดงด้วย 
4.8 ผู้แข่งขันต้องปฏิบัติตามกติกาการรับสมคัรอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ิในการสมคัร 
4.9 การแสดงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายในเวลาที่ก าหนด ห้ามตัดต่อวีดีโอ ถ้าท าการตดัต่อวีดโีอจะไม่ไดร้ับการ

พิจารณา 
การแข่งขัน 
ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 รอบท่ี 1 : กรรมการจะพิจารณาจากวีดีโอ ที่อัพโหลดการแสดงลงบน Google Drive  
                         ภายในวันท่ี 10 สิงหาคม 2564 
 รอบท่ี 2 : คัดเลือกจากวิดีโอในรอบที่ 1 และพิจารณาภายในวันท่ี 18 สิงหาคม 2564 
  

ประกาศผลการแข่งขนั ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
 
เกณฑ์การแข่งขนั 

1. ต้องส่งวีดิโอความยาวไมเ่กิน 15 นาที โดยให้แตล่ะทีมอัพโหลดการแสดงลงบน Google Drive แล้ว              
Copy Link ส่งมาในโปรแกรมรับสมัคร ภายในวันท่ี 8 สิงหาคม 2564 

2. ทางโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดท าวีดโิอเอง 
 

หมายเหตุ :  1. เฉพาะกรรมการผู้ตัดสินเท่านั้นที่จะเข้าถึงไฟล์วดีีโอท่ีส่งมาได้ 
2. โรงเรียนทีส่่งวีดิโอเข้าร่วมแข่งขันจะไดร้ับเกียรติบตัร 

4.10 ทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมภิาค ทั้ง 2 ช่วงช้ัน จะต้องเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์ 
เพื่อการศึกษากรุงเทพมหานคร (ประมาณเดือนสิงหาคม 2564) โดยสมาคมวิทยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์สนบัสนุนค่าเดินทางและศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจดัเตรียมที่พักให้นักเรยีนทีมละไม่เกิน 3 คนและอาจารย์ที่
ปรึกษารวมทั้งพนักงานขับรถอีกทีมละไม่เกิน 3 คน 



4.11 ทีมท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทั้ง 2 ช่วงช้ัน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเวที 
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติกบัสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในเดือนตุลาคมโดยสมาคม
วิทยาศาสตร์ฯจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบ 

4.12 ก าหนดวัน/สถานท่ีจัดประกวด Science show และกิจกรรมการร่วมกิจกรรมค่ายจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
5. เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป 

5.1 เป็นการแสดงด้วยการทดลองที่สามารถอธิบายไดด้้วยหลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
5.2 เป็นการแสดงท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจและเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
5.3 การใช้ภาษาต้องใช้ค าสุภาพเหมาะสมในการน าเสนอไม่ใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดความหมายก ากวมหรือค าท่ีแสดงถึง

การไม่ใหเ้กียรติผู้อื่น 
5.4 เกณฑ์การให้คะแนน (100) คะแนน 
     (1) ด้านความถูกต้องเชิงวิทยาศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

- การน าเสนอหลักการทางวิทยาศาสตรไ์ด้ถูกต้องชัดเจน    20 คะแนน 
- การใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง    15 คะแนน 
- การตั้งประเด็นของค าถามและการตอบค าถามอย่างชัดเจน    10 คะแนน 
- ความส าเร็จของการแสดง       15 คะแนน 

     (2) ด้านการแสดง 35 คะแนน ประกอบด้วย 
  - มีกระบวนการแสดงที่สร้างจุดสนใจ สนุก ตื่นเต้น มีความหมายและการมีส่วนร่วมของผูช้ม 15 คะแนน 
  - ความต่อเนื่องและปฏิภาณไหวพริบในการแสดงและจังหวะในการน าเสนอ  15 คะแนน 

- การใช้ภาษาสุภาพ ถูกต้อง และเหมาะสม       5 คะแนน 
       (3) ด้านเวลา  5 คะแนน ทั้งนี้ มีวิธีการคิดคะแนนด้านเวลาดังนี้  

หากแสดงในเวลา 14:01-16:59 นาท ีหัก  0  คะแนน 
หากแสดงเกินเวลาหรือจบก่อน  2  นาที      หัก  1  คะแนน 

       หากแสดงเกินเวลาหรือจบก่อน  3-4  นาที   หัก  2  คะแนน 
       หากแสดงเกินเวลาหรือจบก่อน  5-6  นาที   หัก  3  คะแนน 

หากแสดงเกินเวลาหรือจบก่อน  7-8  นาที   หัก  4  คะแนน 
หากแสดงเกินเวลาหรือจบก่อน  9    นาทีขึ้นไป    หัก  5  คะแนน 

5.5 การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไมส่ามารถอุทธรณ์และโต้แย้งได้ในทุกกรณี   


