
หลักเกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) ระดับพื้นที่ ประจ าปี 2565                 
ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 

ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
วันที่  20  กรกฎาคม  2565 

******************************************************** 
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนในระบบ ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในโรงเรียน  ซึ่งกำรประกวด  มีอยู่ 2 ระดับ คือ  

- กำรประกวด Science  Show ระดับประถมศึกษำ (ป.4 - ป.6)  
- กำรประกวด Science  Show ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  (ม.1 - ม.3)  

2. ส่งประกวดได้ระดับละ  1 ทีม  ทีมละไม่เกิน 3 คน สำมำรถเป็นทีมเดี่ยว  ทีมผสม  ชำย – หญิง และสำมำรถ
คละชั้นได้ ในระดับนั้นๆ 

3. ครูผู้ฝึกสอนหรือครูที่ปรึกษำ 2 คน ต่อ 1 ทีม เท่ำนั้น 
4. กำรประกวดต้องสมัครในนำมสถำนศึกษำ โดยกำรรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การตัดสินโดยสังเขป   
          1.  ต้องเป็นกำรแสดงด้วยกำรทดลองที่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยหลักกำร หรือกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ 

2. ต้องเป็นกำรแสดงที่มีลักษณะให้ผู้ชมได้สังเกต คิดค ำตอบ หรือตั้งสมมติฐำน   
3. ต้องเป็นกำรแสดงที่เร้ำใจ สนุกสนำน ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสม ไม่ขัดกับวัฒนธรรมอันดีงำม     

โดยใช้เวลาในการแสดงท้ังหมด  15  นาที   
4. มีกำรแต่งกำยที่เหมำะสมโดยใช้เครื่องแบบนักเรียน ของโรงเรียนที่สังกัดเป็นพ้ืนฐำน หำกมีตกแต่ง

เพ่ิมเติมต้องเป็นไปโดยประหยัด   
5. การแสดง ผู้แสดงต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้ชมและสถานที่ในการจัดแสดง 
6. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด 

รายละเอียดของรางวัลทั้ง 2 ระดับ ในการแข่งขันระดับพื้นที่ 
1. ระดับประถมศึกษา  

1) รำงวัลชนะเลิศ     3,000 บำท และเกียรติบัตร 
2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ๒,000 บำท และเกียรติบัตร 
3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑,000 บำท และเกียรติบัตร 
4) รำงวัลชมเชย จ ำนวน 3 รำงวลัๆ ละ   500 บำท และเกียรติบัตร 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
1) รำงวัลชนะเลิศ     3,000 บำท และเกียรติบัตร 
2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    ๒,000 บำท และเกียรติบัตร 
3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    ๑,000 บำท และเกียรติบัตร 
4) รำงวัลชมเชย จ ำนวน 3 รำงวลัๆ ละ   500 บำท และเกียรติบัตร 

หมายเหตุ 
- ทีมที่ชนะล ำดับที่ 1, 2 , 3 และชมเชย สถำนศึกษำ ผู้บริหำร ครูที่ปรึกษำ และนักเรียนได้รับเกียรติบัตร  

และเงินรำงวัล 
- ทีมที่ไม่ได้รับรำงวัล ผู้บริหำร ครูที่ปรึกษำ และนักเรียนได้รับเกียรติบัตรเข้ำร่วมกำรประกวดกำรแสดง

ทำงวิทยำศำสตร์ 
 

 



เงื่อนไขการประกวดการแสดง Science Show ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 
 

1. ทีมชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษำ (ป.4 - ป.6)  และทีมชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น       
(ม .1  - ม .3)  ระดับพ้ืนที่  จะต้องเข้ำร่วมประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์  Science Show  
ระดับประเทศ ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2565 
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เป็นการประกวดระดับประถมศึกษา และวันที่   
23 สิงหาคม 2565 เป็นการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

2. สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนครพนม กลุ่มส่งเสริมและบริกำร              
โทร .  042 -530747 โทรสำร .  042 -530781 /e-mail : nkpsci@hotmail.com มือถื อ       
นำงสำววีริยำ  ธำนี  โทร. 087-430-8011  และ นำงสำวฑิตำพร ฝ่ำยอินทร์ โทร. 098-198-2782        
ผู้ประสำนงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่ ประจ าปี ๒๕65                
ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 

ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 
วันที่  20  กรกฎาคม  2565 

 
 

ล าดับ เกณฑ์การให้คะแนน (๑๐๐ คะแนนเต็ม) คะแนน คะแนนที่ได้ 
๑ ควำมส ำเร็จของกำรทดลอง 

- ควำมส ำเร็จของกำรทดลอง 
- ควำมแปลกใหม่ของกำรทดลอง 
- ควำมปลอดภัยของกำรทดลอง 

20  

๒ ควำมถูกต้องเชิงวิชำกำร 
     - อธิบำยหลักของกำรทดลองได้จัดเจนถูกต้อง 
     - สำมำรถตั้งค ำถำมได้ถูกต้องชัดเจน 

๒๐  

๓ กำรยกตัวอย่ำงกำรน ำเอำหลักกำรทฤษฎีของกำรทดลองไปใช้ประโยชน์ 
     - สำมำรถยกตัวอย่ำงและอธิบำยได้ชัดเจน 

 

๑๐  

๔ ควำมมั่นใจ ลีลำในกำรน ำเสนอ 
     - ปฏิภำณไหวพริบและควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 
     - บุคลิกภำพและควำมมั่นใจในกำรน ำเสนอ 

๒๐  

๕ กำรใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสม 
     - กำรใช้ภำษำสุภำพเหมำะสม 
     - กำรใช้ศัพท์ทำงวิชำกำรได้ถูกต้อง 

10  

๖ กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดง 
     - จังหวะในกำรน ำเสนอของแต่ละบุคคล 
     - กำรมีส่วนร่วมโดยรวมของทีม 

๕  

๗ เวลำที่ใช้ในกำรแสดง 
     - เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนด (15 นำที) 

๕  

8 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 
     - กำรรู้จักกำรให้เกียรติผู้ชมที่ข้ึนไปบนเวที 
     - เทคนิคกำรกระตุ้นให้ผู้ชมเข้ำร่วมกิจกรรม 

5  

9 กำรแต่งกำย 
     - มีควำมสุภำพ  เหมำะสมและเป็นไปโดยประหยัด 
     - ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 

๕  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รูปแบบเอกสารเค้าโครงการน าเสนอ 
 

รูปแบบการเขียนรายงาน 
 (ปกนอก)  

รายงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
ระดับ........................................................... 

เรื่อง................................................................................... ............. 
โดย 

๑.....................................................................................................  
๒.....................................................................................................  
๓..................................................................................................... 

ครูที่ปรึกษำ 
.......................................................................................................  

สถำนศึกษำ.......................................................อ ำเภอ.....................................จังหวัด........................ 
รำยงำนฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของกำรแข่งขันกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) 

ในงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์ ประจ ำปี ๒๕๖3 ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนครพนม 
 

(ปกใน)  
เรื่อง...............................................................................................  

โดย  
๑.....................................................................................................  
๒..................................................................... ................................  
๓.....................................................................................................  

ครูที่ปรึกษา  
.......................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ภายในเล่มเค้าโครงรายงานประกอบด้วย) 

ค าน า 
สารบัญ 
๑. มูลเหตุจูงใจ (บทน ำอธิบำยถึงท่ีมำของเรื่องที่น ำมำแสดง) 

๒. เนื้อหำโดยย่อ 

๓. กำรน ำหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เข้ำมำใช้ 

๔. กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 
บรรณานุกรม 
ภำคผนวก จ ำนวนไม่เกิน ๕ หน้ำ 
หมายเหตุ 
๑. ขนำดของกระดำษเขียนรำยงำน ให้ใช้ขนำดกระดำษ เอ ๔ พิมพ์หน้ำเดียว 

๒. จัดท ำรำยงำนส่งตำมรูปแบบกำรเขียนรำยงำนที่ก ำหนด จ ำนวน ๖ เล่ม (ส่งมำพร้อมแบบตอบรับ) 
 
 
 

รายงานการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
๑. ชื่อเรื่อง......................................................................................................................................................  

โดย  ๑............................................................................................................................. ....... 
 ๒............................................................................................................................. ....... 
 ๓........................................................................................................................ ............ 

๒. มูลเหตุจูงใจ (อธิบำยถึงที่มำของเรื่องที่นำมำแสดง) 
............................................................................................................................. ................................................. 
๓. เนื้อหำโดยย่อ 
............................................................................................................................. ................................................. 
๔. กำรน ำหลักกำรทำงวิทยำศำสตร์เข้ำมำใช้ 
..................................................................................................................................................................... ......... 
๕. กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 
............................................................................................ .................................................................................. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ควำมยำวไม่เกิน 5 หน้ำ 



ก าหนดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show) นักเรียน ระดับพื้นที่ ประจ าปี 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 

 
 

เปิดรับสมัคร  - ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎำคม 2565 
 
วิธีการรับสมัคร  - สมัครในนำมสถำนศึกษำ  โดยกำรแจ้งชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษำ  

(ตำมกติกำท่ีแจ้งให้ทรำบ)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำลงนำม 
     
ช่องทางการสมัคร   - โทรสำร ๐๔๒ - ๕๓๐๗๘๑   

- E-mail : nkpsci@hotmail.com  
- QR Code กลุ่มไลน์ 

 
ก าหนดส่งรูปเล่ม - ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎำคม 2565 ส่งจ านวน 4 เล่ม ทางไปรษณีย์ 
     (ยึดวันประทับตราโดยไปรษณีย์) 

ส่งถึง  
         กลุ่มส่งเสริมและบริกำร ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำนครพนม  355  ม.6   

      ถ.นครพนม-นำแก  ต.หนองญำติ  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม  48000   
 
วันที่ประกวด  - วันที่ 20 กรกฎำคม 2565  รูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
 
ก าหนดการ  - ลงทะเบียนแบบทะเบียนออนไลน์  เวลำ 07.30 น. - 08.30 น. 

- เริ่มกำรประกวด  เวลำ 09.00 น. 
 
ติดต่อประสานงาน - นำงสำววีริยำ  ธำนี   087-430-8011  

- นำงสำวฑิตำพร  ฝ่ำยอินทร์  098-198-2782       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ระดับพื้นที่ ประจ าปี ๒๕65  

ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

วันที่  20  กรกฎาคม  ๒๕64   
 

เวลา กิจกรรมและพิธีการ สถานที ่

๐7.30 น. - ๐8.3๐ น. ลงทะเบียนแบบทะเบียนออนไลน์  

รูปแบบออนไลน์  

(Google Meet) 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

เพื่อการศึกษานครพนม 

๐๙.๐๐ น. – 12.00 น. ประกวดแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษำ 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ประกวดแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 

๑๖.๓๐น. – ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมกำร ปรึกษำหำรือ/รวบรวมคะแนน 

๑๗.๐๐น. – ๑๘.๐๐ น. ประกำศผลกำรแข่งขัน /พิธีปิด 

 
 
หมายเหตุ  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
ระดับพื้นที่ ประจ าปี ๒๕65   

ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม 

วันที่  20  กรกฎาคม  ๒๕64   

 
 

ชื่อสถานศึกษา ................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ ................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................ 
ข้อมูลผู้เข้าประกวด ระดับ    ประถมศึกษาตอนปลาย    มัธยมศึกษาตอนต้น 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ชั้น หมายเลขโทรศัพท์ 
๑    

๒    

๓    

ครูที่ปรึกษา 

๑   

2   
 
 

ค ารับรองจากผู้บริหารโรงเรียน 
 ข้ำพเจ้ำ...........................................................................ยินดีอนุญำตให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนข้ำงต้ น      
เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science Show) ระดับพ้ืนที่ และหำกได้รับคัดเลือก          
ในระดับภูมิภำค ยินดีสนับสนุนให้เข้ำร่วมกำรประกวดในระดับประเทศ โดยจะถือปฏิบัติตำมกติกำกำรสมัคร        
เข้ำร่วมประกวดทุกประกำร                           
                                         

       ลงชื่อ........................................................(ผู้รับรอง) 
                       (............................................................) 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 

                      วันที่..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ         
๑. กรณุำส่งแบบตอบรับฉบับนี้ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๖5 ทางโทรศัพท์ ๐๔๒ – ๕๓๐๗๔๘ ,  โทรสาร ๐๔๒ - ๕๓๐๗๘๑  ,  
   e – mail : nkpsci@hotmail.com หรือทำง QR Code กลุ่มไลน ์
๒. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม : นำงสำววีริยำ ธำนี โทร. 087-430-8011 และ นำงสำวฑิตำพร ฝ่ำยอนิทร์ โทร. 098-198-2782       
๓. ก ำหนด ส่งรูปเล่มรำยงำนกำรประกวดกำรแสดงทำงวิทยำศำสตร์ (Science show) จ ำนวน 4 เลม่ ส่งไม่เกินวันที ่17 กรกฎาคม ๒๕๖5 
๔. กรุณาเขียนค าน าหน้านาม ชื่อและนามสกลุ ตัวบรรจง และตรวจสอบก่อนส่งแบบตอบรับ เพ่ือสะดวกในการจัดพิมพ์เกียรติบตัร 

 

 


