
 
 
 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2556 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ระหว่างวนัท่ี 19-20 สิงหาคม 2556 

..................................................................... 
1.คุณสมบัติผู้สมัคร 

ระดับประถมศึกษา 
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย  

(ป.4 – ป.6) ของโรงเรียนท่ีส่งเข้าประกวด  
2. ส่งประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเด่ียว ทีมผสม  

ชาย-หญิง และสามารถคละระดับช้ันเรียนได้ 
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 
4. การสมัครต้องสมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร 
ระดับมัธยมศึกษา 
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)  

ของโรงเรียนท่ีส่งเข้าประกวด   
2. ส่งประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเด่ียว ทีมผสม  

ชาย-หญิง และสามารถคละระดับช้ันเรียนได้ 
3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 2 คน 
4. การสมัครต้องสมัครในนามโรงเรียน โดยการรับรองของผู้บริหาร  

2.เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป (ทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) 
1. ต้องเป็นการแสดงด้วยการทดลองท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยหลักการหรือกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
2. ต้องเป็นการแสดงท่ีมีลักษณะให้ผู้ชมได้สังเกต คิดค าตอบ หรือตั้งสมมุติฐาน 
3. ต้องเป็นการแสดงท่ีเร้าใจ สนุกสนาน  ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ไม่ขัดกับวัฒนธรรม 

อันดีงาม  โดยใช้เวลาในการแสดงท้ังหมด 15 นาที 
4. มีการแต่งกายท่ีเหมาะสมโดยใช้เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนท่ีสังกัดเป็นพื้นฐาน  หากมี 

การตกแต่งเพิ่มเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด 
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

3.ก าหนดการประกวด  
ผู้เข้าประกวดท้ังระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ด าเนินการประกวด ณ   

อาคารนิทรรศการวิทยาศาสตร์แสนสนุก ด้านข้างโรงอาหารอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า  ดังนี้ 
3.1 ผู้เข้าประกวดระดับประถมศึกษา  รายงานตัว ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2556 

ตามก าหนดการ ดังนี้ 
  เวลา  08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนทีมเข้าประกวด 
   08.30 น เป็นต้นไป เริ่มประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

 



 3.2 ผู้เข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รายงานตัว  ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2556 
ตามก าหนดการ ดังนี้ 
  เวลา  08.00-08.30 น.  ลงทะเบียนทีมเข้าประกวด 
   08.30 น เป็นต้นไป เริ่มประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 
4.เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 

1 ความส าเร็จของการทดลอง 
-ความส าเร็จของการทดลอง 
-ความแปลกใหม่ของการทดลอง 
-ความปลอดภัยในการทดลอง 

20 

2 ความถูกต้องเชิงวิชาการ 
-อธิบายหลักการของการทดลองได้ชัดเจนถูกต้อง 
-สามารถต้ังค าถามได้ถูกต้องชัดเจน 

20 

3 การยกตัวอย่างการน าเอาหลักการทฤษฎีของการทดลองไปใช้ประโยชน์ 
-สามารถยกตัวอย่างและอธิบาย 

10 

4 ความมั่นใจ ลีลาในการน าเสนอ 
-ปฏิภาณไหวพริบและความสามารถในการแก้ปัญหา 
-บุคลิกภาพและความมั่นใจในการน าเสนอ 

20 

5. การใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
-การใช้ภาษาสุภาพเหมาะสม 
-การใช้ศัพท์ทางวิชาการได้ถูกต้อง 

10 

6 การมีส่วนร่วมในการแสดง 
-จังหวะในการน าเสนอของแต่ละบุคคลในทีม 
-การมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม 

5 

7 เวลาท่ีใช้ในการแสดง 
-เป็นไปตามเวลาท่ีก าหนด 

5 

8 การเปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 
-การรู้จักให้เกียรติผู้ชมท่ีขึ้นไปบนเวที 
-เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรม 

5 

9 การแต่งกาย 
-เป็นไปโดยประหยัด 
-ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 

5 

                                              รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 



5.ประกาศผลและรางวัล 
 ประกาศผลการแข่งขันและรับรางวัล มี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ระดับประถมศึกษา 
  1.รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
  2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  4.รางวัลชมเชย จ านวน 5 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  1.รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
  2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  3.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
  4.รางวัลชมเชย จ านวน 5 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
 ครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุม และนักเรียน  ท่ีเข้าร่วมการประกวด ได้รับเกียรติบัตร ทุกคน 
6.การรับสมัคร 
 หมดเขตรับสมัคร ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2556    ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งทาง 
ไปรษณีย์ โดยดูจากวันท่ีประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ  จ่าหน้าซองถึง 
  นายเกียรติก้อง สุขเกษม 
  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  181  หมู่ 4 ต าบลคลองวาฬ  อ าเภอเมือง  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 
 
หมายเหตุ  ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี นายเกียรติก้อง  สุขเกษม 
     ส่วนอ านวยการ  อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     โทรศัพท์ 0-895516756 , 0-32661103  ต่อ 127  โทรสาร 0-32661727 ในวัน เวลาราชการ 
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ใบสมัครการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2556 

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
1.ช่ือโรงเรียน.........................................................อ าเภอ...............................จังหวัด........................... 
 

2. ระดับท่ีส่งเข้าแข่งขัน      ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา 
 

3. รายช่ือผู้เข้าร่วมการประกวด (ตัวบรรจง) 
 
ช่ือ...........................................................นามสกุล......................................................ชั้น.............................. 
 

ช่ือ...........................................................นามสกุล.......................................................ช้ัน.............................. 
 

ช่ือ...........................................................นามสกุล.......................................................ช้ัน.............................. 
 

4. อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

ช่ือ........................................................นามสกุล.................................................โทรศัพท์................................ 
 
ช่ือ........................................................นามสกุล.................................................โทรศัพท์................................ 
 
     ค ารับรองจากผู้บริหาร 
 
ข้าพเจ้า...........................................................ยนิดีอนุญาตให้นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาข้างต้น 
เข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show  
 
    

ลงช่ือ  .......................................................... 
 

       (.....................................................) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 

 


