
 การประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์ 2021 (Science Show 2021)  
งานวนัสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี2021 

ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วทิยาศาสตร์” 
***************************** 

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เป็นหน่ึงในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ไดจ้ดัข้ึนส าหรับเยาวชนในระหว่างงานวนั
สปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2021 

 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระตุน้ความสนใจและเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน 
2.   เพ่ือเสริมสร้างให้เยาชนไดมี้หลกัการและทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ รู้จกัสังเกต

ตั้งสมมติฐาน รวบรวมขอ้มูล ท าการทดลองเพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรุปผล 
3. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้เวทีเพ่ือแสดงความสามารถในการน าเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
4. เพ่ือพฒันาความสามารถในการท างานเป็นทีมตลอดจนการแสดงออกอยา่งเหมาะสมของเยาวชน 
 

รายละเอยีดการประกวด 
1.  คุณสมบติัผูเ้ขา้แข่งขนั ตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชั้นมธัยมศึกษาท่ี 4-6 ของโรงเรียนท่ีส่งเขา้

ประกวด 
2. สามารถส่งประกวดไดโ้รงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม รับเพียง 30 ทีม ซ่ึงผูแ้ข่งขนัท่านใดส่งก่อน จะมีสิทธ์ิ

ก่อน 
3. ในแต่ละทีมมีผูแ้สดงทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถเป็นทีมเด่ียว ทีมผสม ชาย-หญิง และแต่ละทีมสามารถ

คละชั้นเรียนได ้
4. แต่ละทีมมีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดไ้ม่เกิน 2 คน 
5. หากมีการแต่งกายเพ่ิมเติมจากเคร่ืองแบบนกัเรียนตอ้งค านึงถึงความประหยดัและเหมาะสม 
6. ผูแ้สดงตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตนเอง ผูช้มและสถานท่ีในการจดัแสดงดว้ย  
7. หากมีขอ้สงสยั ใหติ้ดต่อเบอร์ท่ีใหไ้วใ้นกติกาการสมคัร  
 

 เกณฑ์การตดัสินโดยสังเขป 
1. เป็นการแสดงดว้ยการทดลองท่ีสามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัการหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. เป็นการแสดงท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจ และเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3. การใชภ้าษาตอ้งใชค้ าถูกตอ้ง สุภาพ และเหมาะสมในการน าเสนอ 
4. เกณฑก์ารใหค้ะแนน (100) คะแนน 
 (1) ดา้นความถูกตอ้งทางวิชาการ  60 คะแนน 

 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(15 คะแนน) 



 ความส าเร็จของการทดลอง (15 คะแนน) 
 ขั้นตอนการทดลอง (15 คะแนน) 
 อธิบายหลกัการทางวิทยาศาสตร์ไดถู้กตอ้งชดัเจน (15 คะแนน) 

 (2) ดา้นลีลาในการน าเสนอโดยรวม  40 คะแนน 
 องคป์ระกอบ (การแต่งกาย ฉาก แสง สี เสียง) (10 คะแนน) 
 ความสามารถในการกระตุน้ความสนใจ (10 คะแนน)   
 การใชภ้าษาสุภาพ/เหมาะสม (10 คะแนน) 
 ความต่อเน่ืองและปฏิภาณไหวพริบในการแสดง (10 คะแนน) 

5. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด 
6. เวลาในการแสดง 15 นาที ร่วมทั้งเกบ็อุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย หลงัจากแสดงเสร็จแลว้ 
 

ก าหนดการ 
1. ผูส้นใจส่งใบสมคัรช่วง 1-14 กรกฎาคม 2564  
2. การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิส่งผลงาน 15 กรกฎาคม 2564 
3. เม่ือประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิส่งผลงาน ใหส่้งผลงานในช่วง 16 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564 
4. การประกาศผลการแข่งขนั 16 สิงหาคม 2564 
5. การด าเนินการส่งเกียรติบตัรส าหรับผูท่ี้ชนะการแข่งขนั 19 สิงหาคม - 30 กนัยายน 2564 
6. ผูส้มคัรเขา้ติดตามเพจ ScienceWeek_PNU หรือ https://www.facebook.com/ScienceWeek_PNU-

104852235174349  หรือ เขา้เพจโดยสแกนคิวอาร์โคด้ เพ่ือรับขอ้มูลข่าวสาร 
 

 
 
เงนิรางวลั  
  รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั 1,500 บาท พร้อมเกียรติบตัร  

รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั 1,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร   
รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั 800 บาท พร้อมเกียรติบตัร  

 
 

https://www.facebook.com/ScienceWeek_PNU-104852235174349%20%20หรือ
https://www.facebook.com/ScienceWeek_PNU-104852235174349%20%20หรือ


 กตกิาการสมคัรและเง่ือนไขผูกพนั  
 (1) ตอ้งสมคัรในนามโรงเรียน โดยการรับรองของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 (2) ตอ้งส่งเอกสารเคา้โครงการน าเสนอการแสดง Science Show ไม่เกิน 3 หนา้กระดาษต่อ 1 เร่ืองแสดง 

ตามแบบฟอร์มดงัแนบ 
 (3) ส่งเอกสารการสมคัรและเคา้โครงการน าเสนอ ถา้ไม่มีการตอบกลบัจากทางผูจ้ดั รบกวนให้โทรมา

สอบถามตามเบอร์ท่ีใหไ้ว ้
 สมคัรทาง E-mail Address : piyaporn.v@pnu.ac.th หรือ piyaporn2531@hotmail.com โทรตดิต่อ  
ปิยาภรณ์ วงัศิริกลุ  089-4645593  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมคัรเข้าประกวดการแสดงทางวทิยาศาสตร์  2021  (Science Show 2021) 
งานสัปดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิประจ าปี 2021 

ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วทิยาศาสตร์” 
 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโรงเรียน 
 1.1 ช่ือโรงเรียน...................................................................................................................................... 
 1.2 สถานท่ีตั้งเลขท่ี.................. ซอย................................................ ถนน.............................................. 
       เขต/อ าเภอ............................................................ จงัหวดั................................................................. 
       รหสัไปรษณีย.์...................................................... โทรศพัท…์…....................................................... 
       โทรสาร................................................................. e-mail................................................................... 
2. ขอ้มูลของผูเ้ขา้ประกวด 
 2.1 จ านวนนกัเรียนในทีม....................... คน ชาย....................... คน หญิง...................... คน 
 2.2 รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบันกัเรียน 
      คนท่ี 1.ช่ือ.................................................นามสกลุ……..................................... เพศ................. 
         อาย.ุ...................... ปี  ก าลงัเรียนอยูช่ั้น........................................................ 
  E-mail………………………………………………โทร…………………………………. 
  ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………… 
      คนท่ี 2.ช่ือ.................................................นามสกลุ...............................................เพศ……......... 
         อาย.ุ...................... ปี  ก าลงัเรียนอยูช่ั้น......................................................... 

E-mail………………………………………………โทร…………………………………. 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………… 
      คนท่ี 3.ช่ือ..................................................นามสกลุ...............................................เพศ................ 
         อาย.ุ...................... ปี  ก าลงัเรียนอยูช่ั้น......................................................... 
  E-mail………………………………………………โทร…………………………………. 
  ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………… 
    ……………………………………………………………………………………………… 
3. อาจารยท่ี์ปรึกษา 
     คนท่ี 1.ช่ือ........................................... นามสกลุ.................................................. เพศ......................  
     E-mail………………………………………………………โทร…………………………………. 
     คนท่ี 1.ช่ือ........................................... นามสกลุ.................................................. เพศ......................  
     E-mail………………………………………………………โทร…………………………………. 
 



4. ค ารับรองจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 ขา้พเจา้..............................................................................................................................ยินดีสนบัสนุน
และอนุญาตใหน้กัเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 2021  (Science Show 2021) ในงานวนั
สปัดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2021 

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

  (...............................................) 
ต าแหน่ง.............................................. 
วนัท่ี........ เดือน.................... พ.ศ........ 

หมายเหตุ           1.     ใบสมคัรสามารถส าเนาเพ่ิมเติมได ้
2. หากเปล่ียนตวัผูแ้สดงกรุณาแจง้ก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



แบบฟอร์มเค้าโครงการน าเสนอการแสดง Science Show 2021 
ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วทิยาศาสตร์” 

 

โรงเรียน................................................................ 
 อ าเภอ ............................ จงัหวดั............................... 

ช่ือ-สกลุ ผู้เข้าแข่งขัน ระดบัช้ันเรียน 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
1. ช่ือเร่ืองล าดบัที่………. 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
2. วตัถุประสงค์/แนวคิด 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
3. หลกัการและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
4. ขั้นตอนการแสดง 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
5. การเช่ือมโยงกบัชีวติประจ าวนั 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
6. วสัดุและอุปกรณ์ประกอบการแสดง 
......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
. 
หมายเหตุ แบบฟอร์มสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม หวัขอ้รายละเอียดครบถว้นตามแบบฟอร์ม 


